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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 inż. Marian Przygrodzki - 59-900 Zgorzelec, ul. Górnowiejska 11

• Prof. dr hab. Marian Gryboś - 51-649 Wrocław, ul. Bacciarelliego 41/10

• Mgr Wanda Siewior - 50-536 Wrocław, ul. Dzierżoniowska 30/3

Cele statutowe Fundacji:

• Główna idea:

Organizowanie działalności charytatywnej na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w 

rozwijaniu ochrony zdrowia. 
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• 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:

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 podnoszenia kwalifikacji kadry w tych dziedzinach

d) zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich  

skutków,

Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez:

- gromadzenie i wykorzystanie na cele ochrony zdrowia i pomocy społecznej środków materialnych i  

finansowych otrzymywanych z kraju i z zagranicy,

- współdziałanie z zainteresowanymi organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami  

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

zagranicą,

- prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczno-szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem 

środowiska medycznego.

- organizowanie zgodnie z obowiązującym prawem publicznych zbiórek środków pieniężnych i  

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

dobroczynnych,

- wykorzystanie środków finansowych pochodzących ze zbiórek publicznych, darowizn, nawiązek,  

świadczeń pieniężnych, odpisów podatkowych na pokrycie kosztów leczenia pacjentów nie objętych  

procedurami resortu zdrowia.

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;

ul. Traugutta 112 bud. E 50-420 Wrocław tel. Tel: (071) 344 03 23, Tel/Fax: (071) 342 89 65, e-mail: dolfroz@dolfroz.pl



 DOLNOŚLĄSKA FUNDJACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA

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. działaniach zmierzających w kierunku zapobiegania chorobom społecznych i rehabilitacja 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

W ciągu ostatnich lat zmieniły się priorytety naszej działalności, rozwinęły się nowe formy, a niektóre 

zanikają lub zupełnie straciły na znaczeniu. Jedną zasadniczą cechą i niezmienną od samego początku 

powstania Fundacji jest fakt, że pozyskaliśmy wielu przyjaciół i sympatyków naszej działalności wśród 

zakładów pracy, pracowników służby zdrowia i ludzi myślących i działających prospołecznie i to jest 

nasz niekłamany dorobek. Zawsze możemy liczyć na wypróbowanych przyjaciół.

Członkowie Rady Fundacji nie tylko wspierają nas finansowo czego dowodem jest wysokość darowizn w 

ubiegłym roku w kwocie 539.293,20 zł., ale wspierają nas również radą, życzliwą pomocą i wreszcie 

gościnnością, gdy organizujemy statutowe zebrania Fundacji w ich siedzibach.

Z naszej strony możemy odwdzięczyć się tym, że korzystając z życzliwości pracowników służby zdrowia 

organizujemy pracownikom zakładów pracy konsultacje lekarskie, pomoc medyczną szeroko rozumianą 

czego świadectwem niech będzie choćby liczba 300 takich konsultacji w ubiegłym roku. Mamy nadzieję, 

że ta wzajemna współpraca będzie nadal kontynuowana.

W orbicie naszej współpracy znajdują się 22 kliniki i 33 oddziały szpitalne czy wręcz całe szpitale, z 

których pomocy mogą korzystać pacjenci rekomendowani czy polecani przez nas. Nie muszę dodawać, 
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że 55 zakłady opieki zdrowotnej mają u nas swój wydzielony rachunek, na który zbieramy pieniądze na 

pomoc materialną.

Dość powiedzieć, że rozmiary tej pomocy w ubiegłym roku zamknęły się kwotą 1.862.181,87 zł. 

Obserwujemy wzrost zainteresowania różnymi formami współpracy z naszą Fundacją ze strony ZOZ-ów 

z Dolnego Śląska. Świadczy to o wzroście zaufania do naszej działalności co cieszy, ale również nakłada 

na nas zwiększone obowiązki. Kolejną formą działalności statutowej jest wzrost zainteresowania ze 

strony pacjentów z całej wręcz Polski otwieraniem subkont na naszym rachunku w celu zbierania 

pieniędzy na tych chorych, których leczenie nie jest refundowane przez NFZ bądź ich leczenie jest bardzo 

drogie. Takich subkont w końcu roku mieliśmy 229. Pomoc realizowana przez Fundację dla tych 

pacjentów wyniosła w ubiegłym roku 866.980,49 zł.

Na marginesie wspomnę, że od początku bieżącego roku otworzyliśmy już 21 nowych subkont.

Trzeci rok podatnicy mają możliwość odpisu 1% należnego podatku na organizację pożytku publicznego. 

Mimo wzrostu ilości takich organizacji wpłaty na nasze konto utrzymują się na całkiem przyzwoitym 

poziomie. W 2004 roku nasze konto zostało zasilone kwotą 146.123,65 zł w 2005 r. – kwotę 146.162,87 

zł.

Wygląda na to, że i w bieżącym roku nie powinno być mniej takich wpłat.

Pewną formą nobilitacji naszej Fundacji jest umieszczenie jej przez Ministerstwo Sprawiedliwości na 

krajowej liście organizacji, które mogą otrzymywać zasądzone przez sądy rejonowe nawiązki i 

świadczenia pieniężne. Forma zasilania naszego konta z tego tytułu ma tendencję wzrostową o czym 

świadczą następujące dane:

W 2004 roku w 44 wyrokach sądy zasądziły na naszą rzecz kwotę 20.522,00 zł. W 2005 roku na mocy 

172 wyroków zasądzono kwotę 89.850,00 zł. W tym roku mamy już 70 wyroków zasądzonych na naszą 

rzecz. Jest to zatem też źródło pozyskiwania środków na realizację naszych zadań statutowych. 

Specyfiką działalności takich organizacji jak nasza jest to, że planując swoje zadania nie tylko nie jest w 

stanie dokładnie przewidzieć jakimi środkami będzie dysponować, ale i jakie w związku z tym będą 

rozmiary udzielonej pomocy. Dlatego w sprawozdaniu i bilansie odnotowany został fakt, że nie udało 

nam się zrealizować w pełni planu przychodów a w związku z tym i realizacja naszej pomocy musiała 

być zmniejszona. Główne źródło zasilania naszych funduszy to są subkonta indywidualne. Ilość 

zebranych pieniędzy zależy głównie od intensywności starań samych zainteresowanych i ich rodzin. 

Staramy się w miarę naszych możliwości służyć również konkretną pomocą w tym dziele. Stąd bierze się 
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nasza współpraca z innymi fundacjami, które wspomagają naszych podopiecznych bądź przekazują 

pieniądze na rzecz zakładów opieki zdrowotnej za naszym pośrednictwem.

Największą pomoc zwłaszcza dzieciom i młodzieży świadczy Fundacja „Agory” z Warszawy, z którą 

współpracujemy od 2004 roku. W ubiegłym roku ich pomoc wyniosła 136.950,00 zł i dotyczyła 35 

podopiecznych.

Inną Fundacją, która wspiera naszych podopiecznych jest Fundacja ORLEN, która przekazała na leczenie 

i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla 5 naszych podopiecznych kwotę 54.000,00 zł.

Korzystamy w szerokim zakresie z pomocy zakładów pracy, firm farmaceutycznych, instytucji, itp. nie 

będących członkami Rady Fundacji, które wspierają bądź naszych podopiecznych bądź zakłady opieki 

zdrowotnej mające u nas subkonta. Z tego źródła otrzymaliśmy w ubiegłym roku pomoc w wysokości 

1.452.306,21 zł oraz pomoc rzeczową o wartości 38.983,66 zł.

Ambicją naszą jest utrzymanie tych korzystnych dla nas tendencji, gdyż stanowią one podstawowe źródło 

finansowania naszej działalności statutowej i nadają sens naszej pracy i pozwalają świadczyć pomoc 

potrzebującym.

W swojej działalności formalno-organizacyjnej Fundacja zalicza ubiegły rok jako bardzo istotny, gdyż 

odbyły się wybory władz statutowych i poprawiony został statut Fundacji.

Rada Fundacji zgodnie z wymogami statutu odbyła dwa posiedzenia w tym podsumowujące 3 letni okres 

kadencji za lata 2002 -2004, na którym uformowała nowy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Rada 

Fundacji podjęła 14 uchwał istotnych dla funkcjonowania Fundacji.

Zarząd ukonstytuowany w 8 osobowym składzie odbył 5 posiedzeń podejmując łącznie 24 uchwały. 

Nadzór nad pracami Fundacji sprawuje Komisja Rewizyjna, która uczestniczy każdorazowo w zebraniach 

Zarządu i ma bieżący wgląd nie tylko do pracy samego Zarządu ale przede wszystkim biura Fundacji. 

Prace statutowych organów Fundacji czynią z niej organizację transparentną, jawnie działającą i 

znajdującą się pod bieżącą kontrolą jej wewnętrznych organów. 

Te wszystkie działania pomagają nam w pozyskiwaniu sojuszników w realizacji bieżących zadań i 

napawają pewnym optymizmem jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość i realizację zadań statutowych.

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (opis ze wskazaniem jej formy)

Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

4. UCHWAŁY ZARZĄDU

ul. Traugutta 112 bud. E 50-420 Wrocław tel. Tel: (071) 344 03 23, Tel/Fax: (071) 342 89 65, e-mail: dolfroz@dolfroz.pl



 DOLNOŚLĄSKA FUNDJACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA

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 17.02.2005 r.

Zarząd jednomyślnie uchwalił zgłoszone przez Prezydenta poprawki do planu na rok 2005 i preliminarza 

kosztów administracyjnych Zarządu.

Uchwała nr 2 z dnia 17.02.2005 r. 

Zarząd przyznał pomoc Katedrze i Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej AM w 

wysokości 5.000,00 zł na zakup aparatury medycznej.

Uchwała nr 3 z dnia 17.02.2005 r. 

Zarząd udzielił pomocy w wysokości 1.000,00 zł na zakup leków, artykułów spożywczych i dojazdy do 

Kliniki Hematologii AM Julicie Ćwilichowskiej z Kędzierzyna Koźla.

Uchwała nr 4 z dnia 17.02.2005 r.

Zarząd udzielił pomocy w wysokości 3.020 zł siedmiu uczniom z gimnazjum nr 8 na zakup lekarstw, 

obuwia ortopedycznego oraz opłacenia kosztów rehabilitacji dwojga uczniów.

Uchwała nr 1 z dnia 17.03.2005 r.

Zarząd zatwierdził kwotę 7.000,- zł na publikację materiałów informacyjnych popularyzujących akcję 

odpisu 1% od podatku osobistego na rzecz Fundacji. Publikacja opracowana wspólnie z NZOZ Creator 

ukaże się w formie broszury - dodatku do Gazety Wrocławskiej - Słowo Polskie w nakładzie 150.000 

egzemplarzy. 

Uchwała nr 1 z dnia 27.04.2005 r.

Zarząd zobowiązał dyrektora do przeznaczania wpłat z nawiązek i świadczeń pieniężnych na pomoc 

zakładom opieki zdrowotnej, które współpracują z Fundacją.

Uchwała nr 2 z dnia 27.04.2005 r.

Zarząd przyjął  "Kierunki działania Fundacji na lata 2005-8"  jako oficjalny dokument Fundacji 

podlegający zatwierdzeniu uchwałą Rady Fundacji. 
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Uchwała nr 3 z dnia 27.04.2005 r.

Zarząd podjął uchwałę  o zwołaniu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Fundacji w dniu 

18 maja o godzinie 12 00 I termin, 12 15 II termin. 

Uchwała nr 4 z dnia 27.04.2005 r.

Zarząd przyznał pomoc w wysokości 10.000,- zł na zakup mikroskopu Katedrze i Klinice Nefrologii i 

Medycyny Transplantacyjnej AM odpowiadając na prośbę prof. Mariana Klingera - Kierownika Kliniki. 

Uchwała  nr 1 z dnia 12.10.2005 r.
Zarząd  podjął uchwałę nr 1 o przyjęciu nowego pracownika ustalając mu pobory w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące 

złotych) brutto miesięcznie. Zarząd zdecydował, że kandydatka zostanie zatrudniona od 

1 listopada 2005 roku na stanowisku referenta z trzy miesięcznym okresem próbnym. 

Uchwała nr 2 z dnia 12.10.2005 r.

Zarządu przyznał pomoc w wysokości 1.400,- zł Oddziałowi Chirurgii Ogólnej  i Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej.

Uchwała nr 3 z dnia 12.10.2005 r.

Zarząd przyznał pomoc w wysokości 2.000,- zł Oddziałowi Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy 

Klinice Neurochirurgii.

Uchwała nr 4 z dnia 12.10.2005 r. 

Zarząd przyznał pomoc na dożywianie młodzieży w Gimnazjum nr 8 we Wrocławiu w wysokości 3.000,- 

zł.

Uchwała nr 5 z dnia 12.10.2005 r.

Zarząd przyznał 2.000,- zł na zakup przenośnego pulsoksymetru z czujnikiem dla dzieci i dorosłych 

Oddziałowi Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Uchwała nr 6 z dnia 12.10.2005 r.

 Zarząd przyznał 226,- zł Oddziałowi Anestezjologii i Intensywnej Terapii na zakup glukometru.
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Uchwała nr 7 z dnia 12.10.2005 r. 

Zarząd przyznał 500,- zł tytułem pokrycia częściowego kosztów konferencji naukowej dwóch 

pielęgniarek ze Szpitala Wojskowego z Oddziału Neurochirurgii.

Uchwała nr 8 z dnia 12.10.2005 r.

Zarząd przyznał 1.200,- zł za zakup wyposażenia gabinetu Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 

Szpitala im. T. Marciniaka.

Uchwała nr 9 z dnia 12.10.2005 r.

Zarząd przyznał 450,- zł na pomoc Oddziałowi Otolaryngologii Dziecięcej Szpitala im. T. Marciniaka w 

uzupełnieniu wyposażenia dyżurki pielęgniarskiej.

Uchwała nr 10 z dnia 12.10.2005 r.

Zarząd przyznał 1.000,- zł na sfinansowanie kursu pielęgniarki Małgorzaty Głodowskiej z Bloku 

Operacyjnego Kliniki Neurochirurgii.

Uchwała nr 11 z dnia 12.10. 2005 r.

Zarząd przyznał 15.000,- zł I Klinice Ginekologii i Położnictwa z przeznaczeniem 10.000,- zł na 

organizację konferencji naukowej a 5.000,- zł na dofinansowanie zakupu usg.

Uchwała nr 1  z dnia 14.12.2005 r.

W sprawie udzielenia pomocy w wysokości 1.000,- zł na rzecz asystentki Katedry i Kliniki Angiologii – 

dr med. Małgorzaty Gacki. Zarząd podjął uchwałę o udzieleniu pomocy jednomyślnie.

Uchwała nr 2 z dnia 14.12.2005 r. 

O udzieleniu pomocy ze środków statutowych w wysokości 5.000 zł Specjalistycznemu Ortopedyczno-

Rehabilitacyjnemu ZOZ na Poświętnem na zakup wyposażenia medycznego. Uchwała podjęta 

jednomyślnie.

Uchwała nr 3 z dnia 14.12.2005 r.
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O udzieleniu pomocy ze środków statutowych w wysokości 5.000 zł SPZOZ Szpitala Specjalistycznego 

im. T. Marciniaka na współfinansowanie wymiany okien na Oddziale Neurologicznym i Leczenia 

Ostrych Udarów. Uchwała podjęta jednomyślnie.

Uchwała nr 4 z dnia 14.12.2005 r.

O udzieleniu pomocy ze środków statutowych w wysokości 15.000,- zł na zakup zestawu aparatury 

rentgenowskiej o wartości około 400.000,- zł Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. 

Gromkowskiego. Uchwała podjęta jednomyślnie.

5. PRZYCHODY FUNDACJI

• spadek - nie

• zapis - nie

• darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych - 4.011.485,43 zł.

• darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych - 97.966,83 zł

• dotacje - nie

• dochody z akcji charytatywnych - 195.902,36 zł

• wynik finansowy z działalności gospodarczej - nie

• dochód z prowadzenia rachunku bankowego (odsetki) - 143.788,51 zł.

• nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne -   24.930,00 zł

• odpis podatkowy 1% - 146.162,87 zł

• wpłaty od członków Rady Fundacji - 539.293,20 zł

• inne przychody -  63.287,30 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 - 2.961.300,48zł

• wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, 

wynagrodzenia) -      242.215,19 zł. 
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• działalność gospodarczą - nie

• inne wydatki (wymienić) -     59,80 zł
amortyzacja -     0,00. zł

zaokrąglenia -    1,07 zł

prowizje -  50,51 zł

odsetki od overdraftu -   8,22 zł

7. DANE O:

a) Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji

• na umowę o pracę - 4

dyrektor zarządu

główny księgowy

starszy specjalista do spraw ekonomicznych

referent

• w działalności gospodarczej - nie

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację (brutto) - 156.253,25 zł

• wynagrodzenia  137.453,25 zł

• nagrody    18.800,00 zł

• premie

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto)  - 156.253,25 zł

• wynagrodzenia 137.453,25 zł

• nagrody   18.800,00 zł.

• Premie 0,00 zł

- wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej (brutto) nie

• wynagrodzenia

• nagrody

• premie

c) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie (brutto) – 2.863,61 zł

• członkom Zarządu i innych organów Fundacji - 3.850,00 zł

• osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - nie

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń (brutto) - 144.367,40 zł

e) Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło (brutto) -  35.746,00 zł
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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 - 2.688.494,92. zł Rachunek 

bieżący w Banku Pekao SA I Oddział Wrocław 

    nr 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 -   43.657,23 zł

Lokaty w Banku Pekao S.A. I Oddział Wrocław

Nr 20 1240 1994 2111 0010 1837 4402 - 1.000.000,00 zł

Nr 37 1240 1994 2111 0010 1809 8034 - 210.000,00 zł

Nr 92 1240 1994 2111 0010 1903 7265 - 300.000,00 zł

Nr 59 1240 1994 2111 0010 1999 3503 - 200.000,00 zł

Rachunek bieżący w Banku Millennium 

nr 20 1160 2202 0000 0000 2405 0915 – 24.837,69 zł

Lokaty w Banku Millennium

nr 20 1160 2202 0000 0000 6344 7872 - 215.000,00 zł

nr 20 1160 2202 0000 0000 6666 2369 – 390.000,00 zł

nr 20 1160 2202 0000 0000 6688 1611 – 305.000,00 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

Pioneer Pekao  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Nr rk 01-2005-418664 KATEGORIA JU A - 672,043 jednostki o łącznej wartości 140.000,00 zł  

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 - 2.997.950,13 zł

ZOBOWIĄZANIA -    181.462,83 zł.
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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 2005 roku w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne.

29.03.2006 r. ……………………………………………

……………………………………………
(pieczęć i podpis sporządzającego sprawozdanie)
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