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Rejestr Fundacji nr 115
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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 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

W naszym statucie mamy zapisany katalog zadań jakie stawia sobie Fundacja. Te zadania następnie 

zostały skondensowane i zapisane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zdawanie zatem sprawy z realizacji 

tych zadań jest naszym fundamentalnym obowiązkiem, a wszelkie kontrole zawsze porównują zapisy 

statutowe i rejestrowe z tym co zostało zrealizowane. W Krajowym Rejestrze Sądowym zostało 

zapisanych 5 zasadniczych obszarów naszej działalności.

Pierwszym zadaniem jest.

- Wykorzystanie środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby 

zdrowia.

Zadanie to zrealizowaliśmy poprzez sfinansowanie pełne lub częściowe remontów, adaptacji, 

unowocześniania obiektów służby zdrowia. Na ten cel wydaliśmy 195.449,40 zł. Pomoc ta trafiła do 31 

szpitali, klinik czy przychodni z Wrocławia, Milicza, Legnicy, Oleśnicy, Zgorzelca, Bolesławca, Brzegu 

Dolnego, Jędrzejowa, Głogowa, Międzybrodzia Bialskiego.

Drugie zadanie to.
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- Polepszenie zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną, 

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

higienicznego.

Na realizację tego celu wydaliśmy 299.654,28 zł. Pomoc ta trafiła do 14 szpitali, klinik, przychodni z 

Wrocławia, Legnicy, Oleśnicy, Zgorzelca.

Niezależnie od zakupu trwałych środków w postaci aparatury i sprzętu wydaliśmy 50.203,78 zł na zakup 

leków, odczynników, jednorazowego sprzętu medycznego, które przekazaliśmy do 20 zakładów opieki 

zdrowotnej. W realizację tego zadania zaangażowaliśmy łącznie kwotę 349.858,06 zł..

Trzecim zadaniem jest.

- Rozwój wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenie kwalifikacji kadry w tych dziedzinach

Zadanie te realizowaliśmy poprzez: 

a) delegowanie lekarzy i pielęgniarek na konferencje zarówno krajowe jak i zagraniczne,

b) pomoc w publikowaniu i tłumaczeniu dorobku naukowego,

c) zakup książek i podręczników medycznych,

d) częściowe opłacania studiów podyplomowych i doktoranckich.

Na ten cel wydaliśmy 336.976,00 zł. Z naszej pomocy skorzystali pracownicy 24 klinik i szpitali z 

Wrocławia, Brzegu, Lubina, Oleśnicy, Świdnicy.

Czwarte zadanie to.

- Zapobieganie chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji ich 

skutków

Realizacja tego zadania determinowana jest szczupłością kadry zatrudnionej w Fundacji i technicznymi 

możliwościami biura Fundacji, uznaliśmy zatem, że najlepiej będzie, gdy zastosujemy tu dwie możliwe 

do zrealizowania formy naszej działalności, a mianowicie zorganizowaliśmy ekipy lekarskie, które 

odwiedzały systematycznie dwa zakłady pracy, w których załoga narażona jest na przebywanie w 

niekorzystnym środowisku bądź charakter pracy sprzyja powstawaniu większej ilości zachorowań. Ze 

zrozumiałych względów skierowaliśmy te ekipy do zakładów pracy - członków naszej Fundacji - Kopalni 

i Elektrowni Turów. Są to zespoły lekarzy - diabetyków, ortopedów i ginekologów, które na miejscu 

prowadzą badania przesiewowe wśród wytypowanych przez zakładową służbę zdrowia członków załogi. 

Praktyka potwierdziła słuszność wyboru tej formy działań profilaktycznych przez naszą Fundację a 

przede wszystkim spotkała się ona z życzliwym przyjęciem ze strony załóg tych zakładów pracy. 
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Drugą formą działań profilaktycznych jest możliwość organizowania konsultacji i badań 

specjalistycznych w oparciu o Kliniki Akademii Medycznej i wybranych szpitali głównie wrocławskich, z 

którymi nasza Fundacja utrzymuje wieloletnią współpracę. Wykrycie we wczesnej fazie powstawania 

choroby i poddanie pacjenta specjalistycznym badaniom w renomowanych zakładach opieki zdrowotnej 

stwarzają szanse na wyleczenie bądź wyeliminowanie zagrożenia. Z tej formy pomocy w 2007 roku 

skorzystało 340 pacjentów wywodzących się głownie z zakładów pracy - członków naszej Fundacji. Na 

obie formy tej działalności Fundacja przeznaczyła 106.934,46 zł.

I wreszcie piąte zadanie bodaj czy nie najważniejsze i nabierające coraz większego znaczenia i ciągle się 

rozszerzające. Jest to:

- Działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności.

W praktyce naszej działalności to zadanie wyrosło na najbardziej rozwinięte i pochłaniające największe 

środki zebrane w trakcie roku sprawozdawczego. Jest to bowiem otwieranie subkont i zbieranie pieniędzy 

z przeznaczeniem na leczenie, profilaktykę, rehabilitację, przystosowaniem pomieszczeń do wymagań 

chorych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, lekarstw, opłacenie operacji za granicą lub w kraju w NZOZ, 

finansowanie zaleconej przez lekarzy diety specjalistycznej u chorych. O rozmiarach tej działalności 

Fundacji świadczy liczba funkcjonujących subkont. Na początku roku było ich 289 by pod koniec roku 

było ich już 373. Ogółem na pomoc naszym podopiecznym Fundacja wydała 1.748.319,31 zł. 

Obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania tą formą działalności charytatywnej Fundacji. Wynika 

to z kilku powodów Dobra współpraca z Fundacją "Agory", która nieodpłatnie zamieszcza apele naszych 

podopiecznych na łamach "Gazety Wyborczej" z prośbą o wpłaty darowizn na nasze konto. Apele te z 

reguły przynoszą bardzo dobre rezultaty. Nadto „Agora” dodatkowo w 50 % sfinansowała wydatki 

związane z leczeniem lub rehabilitacją wybranych młodocianych pacjentów mających u nas subkonta. Na 

ten cel otrzymaliśmy 46.150,00  zł. Następnym powodem popularności tej formy pomocy jest fakt, że 

można przeznaczyć 1% odpisu podatkowego na rzecz ludzi znajdujących się w potrzebie. Dysponenci 

otwartych u nas subkont prowadzą swoistą agitację wśród znajomych i nie tylko, na rzecz przeznaczenia 

owego 1 % na konto naszej Fundacji. Wśród większych Fundacji działających w podobny spośród 

jesteśmy tą, która nie tylko ma wszelkie zezwolenia do prowadzenia zbiórek publicznych w różnych 

formach, ale jako nieliczna ma prawo transferować pieniądze za granicę. Stąd zainteresowanie naszą 

Fundacją ze strony chorych z całego kraju. Na marginesie tego faktu wypada wspomnieć, że naszych 11 

podopiecznych (głównie dzieci) w 2007 roku wyjechało na operacje do zagranicznych klinik i wydaliśmy 

na ten cel 340.492,39 zł.
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Skala podanych wyżej wydatków na tę formę działalności świadczy o naszym zaangażowaniu, ale trzeba 

powiedzieć, że ubocznym skutkiem tej działalności jest zwiększająca się popularność nas jako 

organizacji pożytku publicznego w społeczeństwie. Miarą naszej popularności niech będzie choćby fakt, 

że często jesteśmy proszeni przez stacje telewizyjne do komentowania wydarzeń związanych z 

działalnością charytatywną.

Innym probierzem skuteczności naszych form działania jest corocznie obserwowany wzrost odpisów 1% 

podatku od osób fizycznych. Z tego tytułu otrzymaliśmy w ubiegłym roku 690.660 zł.

Na zakończenie wypada powiedzieć, że zaplanowane zadania wyszczególnione w preliminarzu wpływów 

i wydatków udało się zrealizować niemal dokładnie tak, jak zaplanowaliśmy. Choć planowanie 

szczodrobliwości naszych rodaków jest zadaniem bardzo niepewnym.

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 09.03.2007 r.

Uchwała nr 2 z dnia 09.03.2007 r.

Uchwała nr 3 z dnia 09.03.2007 r.

Uchwała nr 4 z dnia 09.03.2007 r.

Uchwała nr 5 z dnia 09.03.2007 r.

Uchwała nr 6 z dnia 09.03.2007 r.

Uchwała nr 7 z dnia 09.03.2007 r.

Uchwała nr 8 z dnia 09.03.2007 r.

Uchwała nr 9 z dnia 09.03.2007 r.

Uchwała nr 10 z dnia 09.03.2007 r.

Uchwała nr 11 z dnia 09.03.2007 r.

Uchwała nr 1 z dnia 23.03.2007 r.

Uchwała nr 2 z dnia 23.03.2007 r.

Uchwała nr 3 z dnia 23.03.2007 r.
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Uchwała nr 4 z dnia 23.03.2007 r.

Uchwała nr 5 z dnia 23.03.2007 r.

Uchwała nr 6 z dnia 23.03.2007 r.

Uchwała nr 7 z dnia 23.03.2007 r.

Uchwała nr 1 z dnia 14.06.2007 r.

Uchwała nr 2 z dnia 14.06.2007 r.

Uchwała nr 3 z dnia 14.06.2007 r.

Uchwała nr 4 z dnia 14.06.2007 r.

Uchwała nr 5 z dnia 14.06.2007 r.

Uchwała nr 6 z dnia 14.06.2007 r.

Uchwała nr 7 z dnia 14.06.2007 r.

Uchwała nr 8 z dnia 14.06.2007 r.

Uchwała nr 9 z dnia 14.06.2007 r.

Uchwała nr 10 z dnia 14.06.2007 r.

Uchwała nr 11 z dnia 14.06.2007 r.

Uchwała nr 12 z dnia 14.06.2007 r.

Uchwała nr 1 z dnia 16.10.2007 r.

Uchwała nr 2 z dnia 16.10.2007 r.

Uchwała nr 3 z dnia 16.10.2007 r.

Uchwała nr 4 z dnia 16.10.2007 r.

Uchwała nr 1 z dnia 14.12.2007 r.

Uchwała nr 2 z dnia 14.12.2007 r.

Uchwała nr 3 z dnia 14.12.2007 r.

Uchwała nr 4 z dnia 14.12.2007 r.

Uchwała nr 5 z dnia 14.12.2007 r.

5. PRZYCHODY FUNDACJI

• spadek - nie

• zapis - nie

• darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych - 4.064.532,20 zł.
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• darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych - 373.054,60 zł

• dotacje - nie

• dochody z akcji charytatywnych - 181.275,00 zł

• wynik finansowy z działalności gospodarczej - nie

• dochód z prowadzenia rachunku bankowego (odsetki) - 143.664,77 zł.

• nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne -   36.920,00 zł

• odpis podatkowy 1% - 690.660,64 zł

• wpłaty od członków Rady Fundacji - 462.000,00 zł

• inne przychody -  58.569,75 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 - 2.934.052,95zł

• wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, 

wynagrodzenia) -      269.268,68 zł. 

• działalność gospodarczą - nie

• inne wydatki (wymienić) -     52,22 zł
amortyzacja -     0,00. zł

zaokrąglenia -     2,69 zł

odsetki -   49,53 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

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację (brutto) - 185.667,74 zł
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• wynagrodzenia  165.667,74 zł

• nagrody    20.000,00 zł

• premie

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto)  - 185.667,74 zł

• wynagrodzenia 165.667,74 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) – 4.601,88 zł

• członkom Zarządu i innych organów Fundacji - 4.800,00 zł

• osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - nie

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń (brutto) - 57.509,00 zł

e) Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło (brutto) - 31.124,00 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 – 3.384.896,77. zł Rachunek 

bieżący w Banku Pekao SA I Oddział Wrocław 

    nr 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 -   598.614,513 zł

Lokaty w Banku Pekao S.A. I Oddział Wrocław

Nr 39 1240 1994 2111 0010 2923 3404 - 1.000.000,00 zł

Nr 11 1240 1994 2111 0010 3045 8339 - 450.000,00 zł

Nr 38 1240 1994 2111 0010 3102 5691 - 600.000,00 zł

Rachunek bieżący w Banku Millennium 

nr 20 1160 2202 0000 0000 2405 0915 – 26.282,26 zł

Lokaty w Banku Millennium

nr 20 1160 2202 0000 0000 9470 2855 - 600.000,00 zł

nr 20 1160 2202 0000 0001 0116 2642 – 110.000,00 zł
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h) Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek -101.900,00 zł

AW - KLIMA Sp. z o.o. 1.900,00

Jednostki uczestnictwa w Opera TFI SA 

(Opera NGO SFIO) – ilość jednostek 67,4564 -100.000,00 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 - 3.551.162,64 zł

ZOBOWIĄZANIA -    42.610,57 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. Fundacja za cały rok  

2007 złożyła deklaracje ZUS DRA, RCX i RZA dotyczące zatrudnionych pracowników na umowę o 

pracę i umowę zlecenie.

Fundacja nie składała deklaracji PIT 4 za okresy miesięczne, w styczniu 2008 złożyła deklarację PIT 4R 

za cały 2007 rok.

Fundacja była zwolniona ze składania deklaracji CIT 2.

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

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
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Na dzień 31.12.2007 roku Fundacja uregulowała swoje zobowiązania podatkowe za 2007 roku z 

wyjątkiem zobowiązań z tytułu wypłaty wynagrodzeń za grudzień 2007 r., które zostały uregulowane w 

styczniu 2008 r.

W 2007 roku w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne.

Wrocław, dnia 13.03.2008 r.

Prof. dr hab. Jerzy 
Wroński

Dr Ewa Mędraś

Prof. dr hab. 
Rajmund Adamiec

Mgr Wanda Siewior

Prof. dr hab. Marian 
Gryboś

Mgr Jerzy Kuś

Mgr inż. Marian 
Przygrodzki

Krystyna Stopińska

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