
 DOLNOŚLĄSKA FUNDJACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA

Sprawozdanie
z działalności Fundacji za rok 2006

1. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
ul. Traugutta 112
50-420 Wrocław

12.10.1988 r.

05.10.2001 r.

Rejestr Fundacji nr 115

KRS 0000050135
Data rejestracji Nr księgi rejestrowej

005950309 0 71 342 89 65
Nr identyfikacyjny REGON telefon kontaktowy

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:

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-wydawniczno-szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem 

środowiska medycznego.

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, 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;
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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. 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.  

8. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Pomoc materialna ze strony Fundacji świadczona na rzecz pacjentów, którzy mają otwarte subkonta na 

rachunku Fundacji zamknęła się kwotą 1.401,9 tys. zł. W ramach tej pomocy Fundacja finansowała lub 

współfinansowała wydatki związane z leczeniem, rehabilitacją, uczestnictwem w turnusach 

rehabilitacyjnych, zakupem drogich lekarstw, kosztami operacji w zagranicznych klinikach, zakupy  

sprzętu ortopedycznego (ortezy), itp.

W roku sprawozdawczym 209 pacjentów było pod naszą opieką. 

W ramach pomocy zakładom opieki zdrowotnej Fundacja zakupiła i przekazała aparaturę medyczną,  

sprzęt i wyposażenie, współfinansowała adaptację i remont pomieszczeń, opłacała podnoszenie  

kwalifikacji zawodowych przeznaczając na ten cel 2.377,0 tys. zł obejmując tego rodzaju pomocą 80 

zakładów opieki zdrowotnej tj. oddziałów szpitalnych i klinik Akademii Medycznej.

Rozmiary tej pomocy uzależnione są od ilości pozyskanych pieniędzy pochodzących z następujących  

źródeł:

- zbiórki publiczne (przeprowadzone na podstawie decyzji nr 31/2006 z dnia 31.03.2006 r. Ministerstwa 

Spaw Wewnętrznych i Administracji) 200,7 tys. zł.
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- darowizny pieniężne i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych 4.757,6 tys. zł.

- nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzane przez Sądy Rejonowe 44,9 tys. zł. Kwota została w całości  

przeznaczona na zakup elektronicznego noża harmonicznego dla Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii  

Urologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

- darowizny od zakładów pracy będących członkami Rady Fundacji – 411,0 tys. zł

- odsetki od lokat bankowych 137,1 tys. zł.

- 1 % odpisy od podatku od osób fizycznych przekazanych na konto Fundacji 337,9 tys. zł.

- darowizny od innych Fundacji współfinansujących pomoc udzieloną przez nas 189,8 tys. zł

- pozostałe przychody 59,8 tys. zł

Koszty działalności administracyjnej Fundacji zamknęły się kwotą 247,5 tys. zł.

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (opis ze wskazaniem jej formy)

Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

7. 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 03.03.2006 r.

Wyrażono jednomyślnie zgodę na zakup noża ultradźwiękowego o wartości 76.044,05 zł dla Katedry i 

Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej AM.

Uchwała nr 2  z dnia 03.03.2006 r.

Wyrażono jednomyślnie zgodę na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa 3 neurochirurgów z 

Wojskowego Szpitala Klinicznego w Ogólnopolskich Warsztatach Stereotaktycznych w wysokości 

1.950,00 zł.

Uchwała nr 3  z dnia 03.03.2006 r.

Wyrażono jednomyślnie zgodę na częściowe pokrycie kosztów udziału 3 neurochirurgów z Wojskowego 

Szpitala Klinicznego w Polskiej Szkole Neurochirurgii w wysokości 

2.550,00 zł.

Uchwała nr 1 z dnia 24.03.2006 r.

Zebrani jednomyślnie przyjęli sprawozdanie i bilans za 2005 rok.

Uchwała nr 2 z dnia 24.03.2006 r.
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Zarząd jednomyślnie zatwierdził preliminarz wpływów i wydatków w tym preliminarz wydatków biura 

Zarządu na rok 2006.

Uchwała nr 3 z dnia 24.03.2006 r.

Zarząd jednomyślnie przyznał Klinice Neonatologii AM pomoc w kwocie 2.000,00 zł na częściowe 

opłacenie zaocznych studiów specjalistycznych Barbarze Bilińskiej p.o. oddziałowej tej kliniki.

Uchwała nr 4 z dnia 24.03.2006 r.

Zarząd jednomyślnie przyznał Oddziałowi Reanimacji i Anestezjologii Szpitala 

im. T. Marciniaka pomoc w kwocie 2.027,64 zł na zakup i montaż rolet przeciwsłonecznych w salach 

chorych.

Uchwała nr 5 z dnia 24.03.2006 r. 

Zarząd przyznał jednomyślnie pomoc finansową w wysokości 1.500,00 zł na zakup czterech foteli dla 

pacjentów i zamontowanie półki na sprzęt medyczny na Oddziale Kardiologicznym Szpitala im. T. 

Marciniaka.

Uchwała nr 6 z dnia 24.03.2006 r. 

Zarząd przyznał głosami 4 za 2 przeciw pomoc w kwocie 4.650,00 zł na dofinansowanie wydatków 

związanych z przewodem doktorskim i studiami doktoranckimi dr Rafała Patrzałka z Oddziału 

Neurochirurgii Klinicznego Szpitala Wojskowego.

Uchwała nr 7 z dnia 24.03.2006 r.

Zarząd przyznał jednomyślnie pomoc na sfinansowanie wyjazdu pielęgniarki Moniki Pawłowskiej z 

Oddziału Otolaryngologii Dziecięcej Szpitala Marciniaka na I Konferencję w zakresie laryngologii. Koszt 

zgłoszenia i dojazdu 300,00 zł

Uchwała nr 8 z dnia 24.03.2006 r.

Zarząd przyznał jednomyślnie pomoc finansową w wysokości 1.000,- zł Związkowi Ociemniałych 

Żołnierzy RP we Wrocławiu.

Uchwała nr 9 z dnia 24.03.2006 r.

Na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej biuro przedłożyło projekt nowego formularza pod 

nazwą „Wykonanie planu przychodów i wydatków wraz z planem na rok następny”. Druk ten jest 

integralną częścią sprawozdania finansowego wraz z bilansem Fundacji. Po krótkim uzasadnieniu 

mówiącym o opracowaniu bardziej czytelnego a zarazem uproszczonego druku sprawozdawczego Zarząd 

jednomyślnie zatwierdził nowy druk (załącznik nr 1)

Uchwała nr 1 z dnia 30.05.2006 r.
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Zarząd jednomyślnie przyznał kwotę pomocy w wysokości 8.000,00 zł na zakup kardiomonitora i 

pulsoksymetru dla Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej.

Uchwała nr 2 z dnia 30.05.2006 r.

Zarząd przyznał jednomyślnie pomoc w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie III Kongresu Polskiego 

Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.

Uchwała nr 3 z dnia 30.05.2006 r.

Zarząd jednomyślnie podjął decyzję o sfinansowaniu systemu supertrak w przychodni przyszpitalnej w 

SPZOZ Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej w 

kwocie 1.990,05 zł

Uchwała nr 4 z dnia 30.05.2006 r.

Chorej na SM Krystynie Tkaczyk Zarząd jednomyślnie przyznał pomoc w wysokości 500,00 zł na zakup 

lekarstw. 

Uchwała nr 5 z dnia 30.05.2006 r.

Zarząd jednomyślnie przyznał pomoc Dobrochnie Zielińskiej w wysokości 700,00 zł na zakup inhalatora 

dla dziecka i butów ortopedycznych.

Uchwała nr 6 z dnia 30.05.2006 r.

Zarząd jednomyślnie przyznał pomoc w wysokości 1.000,00 zł na zakup lekarstw Marii i Zdzisławowi 

Skorkom.

Uchwała nr 7 z dnia 30.05.2006 r.

Zarząd jednomyślnie zgodził się na zrefundowanie poniesionych kosztów udziału w zjeździe trojga 

neurochirurgów z Wojskowego Szpitala Klinicznego w kwocie 1.658,24 zł.

Uchwała nr 8 z dnia 30.05.2006 r.

Zarząd jednomyślnie przyznał pomoc w wysokości 1.000,00 EUR dwóm lekarzom z Kliniki 

Neurochirurgii – R. Załuskiemu i A. Weiserowi tytułem częściowego pokrycia kosztów uczestnictwa w 

kursie organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Towarzystw Neurochirurgicznych w 

Bratysławie. 

Uchwała nr 1 z dnia 26.10.2006 r.

Zarząd jednomyślnie przyznał pomoc osobom i zakładom opieki zdrowotnej w podanych wysokościach.

- Barbarze Bilińskiej – oddziałowej w Klinice Neonatologii AM 1.125,00 zł tytułem zapłaty za II semestr 

specjalizacji w Dolnośląskim Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych;
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- dr Beacie Dobrackiej ze Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego w kwocie 600,00 zł tytułem 

pokrycia kosztów szkolenia lekarzy przewodniczących zespołów zakażeń szpitalnych;

- Prekursorowi Artystycznemu „Bamm-Baamm” w wysokości 500,00 zł na zorganizowanie 

przedstawienia dla dzieci przebywających w ASK na Oddziałach Chirurgii Dziecięcej;

- Oddziałowi Anestezjologii i Reanimacji przy Klinice Neurochirurgii kwotę 1.300,00 zł na modernizację 

łazienki Oddziałowej.

Uchwała nr 2 z dnia 26.10.2006 r.

Zarząd jednomyślnie przyznał pomoc w wysokości 1.300,00 zł Danucie Szymankiewicz – pielęgniarce w 

przychodni na zakup leku dla jej syna przewlekle chorego na ciężką i oszpecającą postać trądzika. 

Podanie pozytywnie zostało zaopiniowane przez dr Alicję Grodzińską. Biuro Zarządu wystąpi do 

Fundacji Agory o pokrycie dalszych 1.300,00 zł na leczenie tego pacjenta.

Uchwała nr 3 z dnia 26.10.2006 r.

Zarząd wyraził zgodę na zakup zestawu komputerowego dla I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa 

AM w kwocie 5000,00 zł oraz zgodził się na przekazanie nieodpłatnie komputera podarowanego 

Fundacji przez KGHM „Polska Miedź” SA.

Uchwała nr 1 z dnia 29.11.2006 r. 
Zarząd podjął decyzję o udzieleniu pomocy w kwocie 1.500,00 zł Oddziałowi Anestezjologii i 

Intensywnej Terapii SPZOZ Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego 

im. T. Marciniaka na zakup masek krtaniowych.

Uchwała nr 2 z dnia 29.11.2006 r.

Zarząd jednomyślnie przyznał pomoc na druk papieru firmowego Towarzystwa Anestezjologów 

działającego przy Szpitalu im. T. Marciniaka w kwocie 927,20 zł.

Uchwała nr 3 z dnia 29.11.2006 r.

Zarząd jednomyślnie przyznał pomoc w wysokości 2.550,00 zł na zakup wyposażenia dyżurki lekarskiej 

w I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa AM we Wrocławiu.

5. PRZYCHODY FUNDACJI

• spadek - nie

• zapis - nie

• darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych - 4.585.273,28 zł

• darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych - 362.120,85 zł
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• dotacje - nie

• dochody z akcji charytatywnych - 200.678,88 zł

• wynik finansowy z działalności gospodarczej - nie

• dochód z prowadzenia rachunku bankowego (odsetki) - 137.081,91 zł

• nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne -   44.895,00 zł

• odpis podatkowy 1% - 337.908,96 zł

• wpłaty od członków Rady Fundacji - 411.000,00 zł

• inne przychody -  59.849,62 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 - 3.778.887,62 zł

• wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, 

wynagrodzenia) -      247.486,07 zł. 

• działalność gospodarczą - nie

• inne wydatki (wymienić) -  0,00 zł

- DANE O:

4. Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji

• na umowę o pracę - 3

dyrektor zarządu

główny księgowy

starszy specjalista do spraw ekonomicznych

• w działalności gospodarczej - nie

5. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację (brutto) - 164.348,39 zł

• wynagrodzenia  144.348,39 zł

• nagrody    20.000,00 zł

• premie 0,00 zł
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- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto)  - 164.348,39 zł

• wynagrodzenia 144.348,39 zł

• nagrody   20.000,00 zł.

• Premie 0,00 zł

- wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej (brutto) nie

• wynagrodzenia

• nagrody

• premie

c) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie (brutto) – 3.966,67 zł

• członkom Zarządu i innych organów Fundacji - 4.200,00 zł

• osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - nie

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń (brutto) - 103.152,60 zł

e) Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło (brutto) -  32.280,00 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 - 2.745.204,14. zł Rachunek 

bieżący w Banku Pekao SA I Oddział Wrocław 

    nr 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 -   157.510,34 zł

Lokaty w Banku Pekao S.A. I Oddział Wrocław

Nr 90 1240 1994 2111 0010  2523 2982 - 1.000.000,00 zł

Nr 74 1240 1994 2111 0010 2537 2271 -   400.000,00 zł

Nr 63 1240 1994 2111 0010 2554 0667 -  250.000,00 zł

Rachunek bieżący w Banku Millennium 

nr 20 1160 2202 0000 0000 2405 0915 – 37.693,80 zł

Lokaty w Banku Millennium

nr 20 1160 2202 0000 0000 7881 6332 - 300.000,00 zł

nr 20 1160 2202 0000 0000 7881 6404 – 400.000,00 zł

nr 20 1160 2202 0000 0000 8029 2353 – 200.000,00 zł

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

handlowego ze wskazaniem tych spółek -
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 DOLNOŚLĄSKA FUNDJACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA

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 - 3.001.374,09 zł

ZOBOWIĄZANIA -      27.528,94 zł.

a)  DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I 

SAMORZĄDOWE (USŁUGI PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI: - nie

b) 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.

Fundacja za cały rok 2006 składała deklaracje PIT 4 i deklaracje ZUS DRA, RCX i RZA dotyczące  

zatrudnionych pracowników na umowę o pracę i umowę zlecenie.

Fundacja była zwolniona ze składania deklaracji CIT 2.

W 2006 roku w marcu złożyła deklarację CIT 8 za 2005 rok, a w marcu 2007 za 2006 rok.

Na dzień 31.12.2006 roku Fundacja uregulowała swoje zobowiązania podatkowe za 2006 rok z  

wyjątkiem zobowiązań z tytułu wypłaty wynagrodzeń za grudzień 2006 r., które zostały uregulowane w 

styczniu 2007 r. W 2006 roku w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne.

23.03.2007 r. ……………………………………………

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