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Sprawozdanie 

z działalności Fundacji za rok 2008 
 
 
 
1.  Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia 

ul. Traugutta 112 bud. E  

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.  

 

 

 

• Cele statutowe Fundacji: 
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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; 

2. pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywaniu szans tych rodzin; 

3. ochronie i promocji zdrowia; 



 3 

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 

 

Zadania związane z funkcjonowaniem Fundacji realizowało biuro w 3 osobowym składzie, a 

od 1 lutego w czteroosobowym. 

Zarząd działał w 8 osobowym składzie, a po rezygnacji w dniu 08.09.2008 r. dyr. Mariana 

Przygrodzkiego - wiceprezydenta Fundacji w 7 osobowym. Komisja Rewizyjna liczy 5 osób. 

W dniach 23-25 maja 2008 r. zorganizowane zostało uroczyste posiedzenie Rady Fundacji z 

okazji XX lecia założenia naszej organizacji. Uroczystości przy znacznym udziale 

finansowym i organizacyjnym Elektrowni Turów i KWB Turów odbyły się w Ośrodku 

Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Złotnikach Lubańskich. Udział w uroczystościach oprócz 

członków Rady Fundacji wzięła udział liczna grupa gości i naszych sympatyków od lat 

współpracujących z nami przy realizacji zadań statutowych, bądź wspierających finansowo 

naszą działalność. Przebieg uroczystości  i samych obrad udokumentowane są w odrębnych 

materiałach.  

Zadania statutowe Fundacja, jak zwykle realizowała w 5 obszarach: 

I. Wykorzystanie środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju 

obiektów służby zdrowia. Z pomocy naszej skorzystało łącznie 72 szpitale i kliniki, w 

których dokonano remontów bądź zakupiono meble i wyposażenie szpitalne na łączną 

kwotę 525.240,94 zł 
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II. Polepszenie zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną, 

terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i 

poprawie stanu higienicznego. Na realizację tego zadania wydaliśmy ogółem 

1.369.118,94 zł. Z naszej pomocy skorzystało 24 oddziały i kliniki z Dolnego Śląska. 

III. Rozwój wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenie kwalifikacji kadry w tych 

dziedzinach: Fundacja opłaciła udział specjalistów z 17 zakładów opieki zdrowotnej 

w konferencjach, sympozjach naukowych, kursach krajowych i zagranicznych oraz 

udział w programach badawczych  na łączną kwotę 278.925,01 zł. Zakupiliśmy 

podręczniki i literaturę fachową za 16.388,50 zł i przekazaliśmy do 5 zakładów opieki 

zdrowotnej.  

IV. Zapobieganie chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielenie pomocy przy 

rehabilitacji ich skutków. Fundacja kontynuowała wysyłanie ekip lekarskich do PGE 

KWB Turów i PGE Elektrownia Turów w celu przeprowadzania wśród 

wytypowanych pracowników tych zakładów badań przesiewowych oraz 

skonsultowania trudniejszych przypadków. Trzy ekipy składające się z ginekologów, 

angiologów i ortopedów wyjechały w 2008 roku – ginekolodzy 10 razy, ortopedzi – 9 

razy, angiolodzy – 10 razy. Lekarze Ci przebadali łącznie około 1000 pacjentów. W 

wyniku ścisłej współpracy Fundacji z większością Klinik AM we Wrocławiu i 

wybranymi oddziałami szpitalnymi zorganizowane zostały łącznie 380 konsultacji, w 

tym również przyjęcia do klinik i szpitali pacjentów z zakładów pracy 

współpracujących z nami. Na te formy działalności statutowej Fundacja wydała 

95.758,03 zł. 

V. Działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności. Ta forma działalności rozwija 

się w bardzo szybkim tempie, głownie za sprawą posiadania przez  Fundację 

stosownych zezwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych i możliwości transferu 

pieniędzy za granicę. Główną formą naszej działalności w tym obszarze jest 

możliwość otwarcia na naszym rachunku bankowym tzw. subkonta na hasło. Na 

rachunek ten przyjmowane są wpłaty i darowizny od osób prawnych i fizycznych. Na 

koniec 2008 r. indywidualnych subkont było 479, na które w ciągu roku wpłynęło 

4.595.994,53 zł. Funkcjonują również subkonta przypisane klinikom i oddziałom 

szpitalnym, w tym również oddziałom ze szpitali powiatowych. Jest ich łącznie 84 i 

zgromadziły one 2.527.324,01 zł. 
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Fundacja opłaciła również koszty leczenia za granicą przede wszystkim dzieci. Nasi 

podopieczni byli leczeni w następujących ośrodkach zagranicznych: 

- Dziecięca Klinika Ortopedyczna w Aschau Niemcy 

- Klinika Charite w Berlinie Niemcy 

- Szpital Św. Józefa w Berlinie Niemcy 

- Klinika Ernesta Moritza w Greifswaldzie Niemcy   

 - Uniwersytecka Klinika Dziecięca w Wiedniu - Austria 

Na ten cel Fundacja wydała 111.368,34 zł 

Przeprowadzone przez Fundację zbiórki publiczne pieniędzy organizowane były dzięki temu, 

że Fundacja „Agory” zamieszczała na łamach „Gazety Wyborczej” apele o pomoc finansową 

dla konkretnej osoby (najczęściej dziecka) i apele te spotykają się z żywym odzewem nie 

tylko ze strony osób fizycznych ale również i osób prawnych, które na podstawie umów-

darowizny przekazują pomoc na wskazany cel. Często na apele te odpowiadają również inne 

Fundacje, które wspierają finansowo naszych podopiecznych. 

Miarą pewnej popularności naszej działalności charytatywnej i zaufania, jakim nas obdarza 

społeczeństwo jest systematyczny wzrost wpłat na nasze konto z tytułu 1 % odpisu 

podatkowego od osób fizycznych. W 2008 roku podatnicy za pośrednictwem Urzędów 

Skarbowych przekazali na nasz rachunek 2.250.695,57 zł.  

W wyniku zalecenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otworzyliśmy w Banku 

Pekao SA specjalne konto dla zbiórek publicznych.    

 

Natomiast wydatki ogółem wyniosły   - 4.439.526,64 zł 

- pomoc zakładom opieki zdrowotnej  -    525.240,94 zł 

- zaopatrzenie służby zdrowia w sprzęt i aparaturę - 1.369.118,94 zł 

- podnoszenie kwalifikacji pracowników służby zdrowia -    295.313,51 zł 

- zapobieganie chorobom i urazom  -                 95.758,03 zł 

- działalność charytatywna na rzecz ogółu -            2.154.095,22 zł 

Fundacja zachowuje płynność finansową i systematycznie poszerza obszary swojej 

działalności. 

 
 
3.  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (opis ze wskazaniem jej formy) 
 

Nie prowadzimy działalności gospodarczej. 
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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 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 14 marca 2008 roku 

Zarząd zobowiązał dyrektora Zarządu do zakupu 100 szt. teczek tekturowych w cenie 840,58 

zł. 

Uchwała nr 2 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 14 marca 2008 roku 

Zarząd przyznał pomoc w kwocie 2.940,00 zł na opłacenie uczestnictwa trojga lekarzy z 

Klinicznego Oddziału Neurochirurgii Szpitala Wojskowego we Wrocławiu w szkoleniu w 

ramach "Polskiej Szkoły Neurochirurgii 2008". 

Uchwała nr 1 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 8 września 2008 roku 

Zarząd podjął uchwałę o przyznaniu pracownikom biura nagrody pieniężne w łącznej 

wysokości odpowiadającej 1% od ostatecznej wpłaty z odpisów podatkowych netto. 

Rozdzielanie tej kwoty wśród pracowników zostanie dokonane przez dyrektora Zarządu i 

zatwierdzone przez Prezydenta Fundacji. 

Uchwała nr 2 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 8 września 2008 roku 

Zarząd przyznał Katedrze i Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku 

AM - 156.350 zł na zakup separatora komórkowego. 

 

 

 

Uchwała nr 3 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 8 września 2008 roku 
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Zarząd przyznał I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa AM - 200.000 zł na zakup 

rentgena. 

Uchwała nr 4 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 8 września 2008 roku 

Zarząd przyznał Katedrze i Klinice Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AM - 

160.000 zł na zakup głowic do USG. 

Uchwała nr 5 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 8 września 2008 roku 

Zarząd przyznał ZOZ Szpitalowi do Szkół Wyższych - 30.000 zł na zakup 2 łóżek 

ortopedycznych. 

Uchwała nr 6 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 8 września 2008 roku 

Zarząd przyznał Oddziałowi Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademickiego Szpitala 

Klinicznego - 25.000,- zł na zakup kardiomonitorów. 

Uchwała nr 7 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 8 września 2008 roku 

Zarząd przyznał Oddziałowi Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala im. T. Marciniaka  - 

5.000,- zł na doposażenie oddziału. 

Uchwała nr 8 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 8 września 2008 roku 

Zarząd przyznał Katedrze i Klinice Neurologii AM - 10.000,- zł na wydatki związane z 

organizacją zjazdu. 

 

 

 

Uchwała nr 9 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 8 września 2008 roku 
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Zarząd przyznał Oddziałowi Kardiologicznemu Szpitala im. T. Marciniaka - 2.500,- zł na 

zakup sprzętu do sal chorych. 

Uchwała nr 10 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 8 września 2008 roku 

Zarząd przyznał katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo -Twarzowej AM - 2.500,- zł na druk 

materiałów zjazdowych. 

Uchwała nr 11 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 8 września 2008 roku 

Zarząd przyznał Oddziałowi Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im. T. Marciniaka 

- 1.500,- zł na zakup zestawu do kaniulizacji tętnic. 

Uchwała nr 12 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 8 września 2008 roku 

Zarząd przyznał na zakup łóżka ortopedycznego będącego w dyspozycji Fundacji w celu 

wypożyczania potrzebującemu kwotę około 7.000,- zł 

Uchwała nr 1 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 25 października 2008 roku 

Zarząd przyznał - 5.500,- zł Oddziałowi Chirurgii Ogólnej Szpitala im. T. Marciniaka we 

Wrocławiu na wymianę 3 okien.  

Uchwała nr 2 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 25 października 2008 roku 

Zarząd przyznał - 5.000,- zł Oddziałowi Neurologii Szpitala im. T. Marciniaka we Wrocławiu 

na zakup wyposażenia gabinetów lekarskich. 

 

 

 

Uchwała nr 3 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 25 października 2008 roku 
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Zarząd przyznał 1.000,- zł Oddziałowi Dermatologicznemu Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego we Wrocławiu ul. Kamieńskiego. 

Uchwała nr 4 

Zarządu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia 

z dnia 25 października 2008 roku 

Zarząd upoważnił biuro do ewentualnego udzielenia pomocy do wysokości 2.000,- zł 

Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 2 w Grudziądzu. 

 
5.  PRZYCHODY FUNDACJI 

• spadek        - nie 

• zapis        - nie 

• darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych  - 4.932.794,82 zł 

• darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych  -    422.394,74 zł 

• dotacje        - nie 

• dochody z akcji charytatywnych     -    111.368,34 zł 

• wynik finansowy z działalności gospodarczej   - nie 

• dochód z prowadzenia rachunku bankowego (odsetki)  -   212.302,06 zł 

• nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne   -     34.420,00 zł 

• odpis podatkowy 1%      -         2.250.695,57 zł 

• wpłaty od członków Rady Fundacji    -  508.060,00 zł 

• inne przychody       -   84.797,17  zł 

• dywidenda        -   60.360,00 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    -  4.439.526,64 zł 

• wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe,  

wynagrodzenia)       -            330.028,55 zł.  

• działalność gospodarczą      - nie 

• inne wydatki (wymienić)      -           31,33 zł 
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w tym  

odsetki od nieterminowych płatności     8,00 zł 

korekta składek ZUS za lata poprzednie  23,33 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) - 396.314,19 zł 

• wynagrodzenia     334.214,19 zł  

• nagrody        62.100,00 zł 

• premie                 0,00 zł 

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto)  -  258.026,44 zł 

• wynagrodzenia     195.926,44 zł 

• nagrody        62.100,00 zł 

• Premie       0,00 zł 

- wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej (brutto) nie 

• wynagrodzenia 

• nagrody 

• premie 

c)  Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie (brutto) – 

4.081,80 zł 

• członkom Zarządu i innych organów Fundacji    - 4.975,00 zł 

dyrektor Zarządu – przeciętne wynagrodzenie miesięczne 5.675,00 zł 

          nagrody 22.500,00 zł 

główna księgowa- przeciętne wynagrodzenie miesięczne 4.275,00 zł 

         nagrody 19.800,00 zł 

Pozostali członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. 

• osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą  - nie 
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d)  Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń (brutto)   -         114.377,75 zł 

Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło (brutto)   - 23.910,00 zł 

e)  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 dotyczy 

f)  Kwota ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – 4.466.783,09 zł  

Rachunek bieżący w Banku Pekao SA I Oddział Wrocław  

    nr 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 -   108.099,31 zł 

    nr 79 1240 1994 1111 0010 1861 8795 -  28.448,73 zł 

Lokaty w Banku Pekao S.A. I Oddział Wrocław 

nr 30 1240 1994 2111 0010 3832 5570 - 1.500.000,00 zł 

nr 55 1240 1994 2111 0010 3934 1874 -    600.000,00 zł 

nr 11 1240 1994 2111 0010 39612714 -   400.000,00 zł 

Rachunek bieżący w Banku Millennium  

nr 20 1160 2202 0000 0000 2405 0915 – 20.235,05 zł 

Lokaty w Banku Millennium  

Nr 20 1160 2202 0000 0001 1423 0903 - 450.000,00 zł 

Nr 20 1160 2202 0000 0001 1489 7015 - 800.000,00 zł 

Nr 20 1160 2202 0000 0001 1778 6577 - 450.000,00 zł 

Nr 20 1160 2202 0000 0001 2688 3561 - 110.000,00 zł 

 

g)  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   

h)  Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na 

to nabycie        - nie zakupiono 

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

W 2008 roku Fundacja nie nabyła środków trwałych o wartości przekraczającej kwotę 3.500,00 zł 

j)  Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych dla celów statystycznych 
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AKTYWA  - 4.682.911,96 zł 

ZOBOWIĄZANIA -   119.940,32 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: -  w 2008 roku Fundacja nie prowadziła żadnych zadań zleconych 

 

9.  INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU 

CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W 

SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH. 

Deklaracje ZUS-owskie zostały złożone w odpowiednich terminach. Fundacja za cały rok 

2008 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 2009 r.  złożyła 

deklarację PIT 4R za cały 2008 rok. 

Fundacja nie miała obowiązku składania deklaracji CIT 2 za okresy miesięczne. 

W 2008 roku w marcu złożyła deklarację CIT 8 za rok 2007. 

Na dzień 31.12.2008 roku Fundacja uregulowała swoje zobowiązania podatkowe za 2008 

roku z wyjątkiem zobowiązań z tytułu wypłaty wynagrodzeń za grudzień 2008 r., które zostały 

uregulowane w styczniu 2009 r. 

W Fundacji w trakcie 2008 rok prowadzona była kontrola wewnętrzna prowadzona przez 

Komisję Rewizyjną, która jest organem nadzoru Fundacji. Członkowie Komisji Rewizyjnej 

byli zapraszani na wszystkie posiedzenia Zarządu i na bieżąco kontrolowali sytuację 

Fundacji. 

W 2008 roku w Fundacji  była przeprowadzana kontrola zewnętrzna przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Kontroli Płatników 

Składek. Kontrola była przeprowadzona w okresie od 06.11.2006 roku do 30.04.2008 roku z 

przerwą od dnia 08.11.2006 roku do 28.04.2008 roku. 

Zakres kontroli obejmował: 

- prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i 

płat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; 
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- ustalenie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 

choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz 

świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego 

tytułu, 

- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 

oraz o ustalenie kapitału początkowego, 

- prawidłowość wystawiania zaświadczeń i zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń 

społecznych. 

Ustalenia kontroli: 

Kontrolą objęto okres od 01.01.2004 roku do 31.10.2006 roku  

W wyniku kontroli stwierdzono błąd wynikający z pomyłki w wykazaniu składek od jednej 

umowy zlecenie – przez pomyłkę odprowadzono składkę od naliczonej składki a nie od kwoty 

brutto umowy. Różnica składki w wysokości 23,33 zł została wpłacona do ZUS. 

Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.  

Wrocław, dnia 18.02.2009 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) 

 


