
Sprawozdanie 

z działalności Fundacji za rok 2010 

 

1. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia 

Ul. Traugutta 112 bud. E. 

50-420 Wrocław 

 

12.10.1988 r. Rejestr Fundacji nr 115 

05.10.2001 r. KRS 0000050135 

Data rejestracji Nr księgi rejestrowej 

005950309 071 342 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  - 52-524 Wrocław, ul. Olgi Drahonowskiej 3 

• Mgr inż. Elżbieta Niczyporuk  - 59-916 Bogatynia, ul. Sztygarska 18 

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

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

• Prof. dr hab. Leszek Paradowski - 54-210 Wrocław, ul. Kwiska 98 

• Prof. dr hab. Roman Rutowski  - 51-662 Wrocław, ul. Szewczyka 15 

• Dr inż. Henryk Juniewicz  - 51-645 Wrocław, ul. Canaletta 27 

• Mgr inż. Adam Wołowicz  - 59-900 Zgorzelec, ul. Śniadeckiego 1 

• Mgr Andrzej Zieliński   - 51-127 Wrocław, ul. Złotowska 8 

Cele statutowe Fundacji: 

• Główna idea: 

Organizowanie działalności charytatywnej na rzecz ogółu społeczności oraz udzielenie pomocy w 

rozwijaniu ochrony zdrowia. 

• Cele statutowe Fundacji: 

Celem Dolfrozu jest działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie 
pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia, a w szczególności przyczynianie się do: 
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� wykorzystania środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby 
zdrowia,  

� polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną, 
terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie 
stanu higienicznego, 

� rozwoju wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenia kwalifikacji kadry w tych dziedzinach, 
� zapobiegania chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji 

ich skutków, 
� popularyzowanie działalności osób prawnych, które wspierają finansowo realizację zadań 

statutowych Dolfrozu. 

Dolfroz 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 i 
rehabilitacji pacjentów nie objętych procedurami resortu zdrowia. 

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu prowadzi tylko nieodpłatną 
działalnością statutową polegającą zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego na: 

1. Działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielenie pomocy w rozwijaniu 
ochrony zdrowia. 

2. Wykorzystanie środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów 
służby zdrowia. 

3. Polepszenie zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, w aparaturę diagnostyczną, 
terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia oraz materiały służące utrzymaniu i poprawie 
stanu higienicznego. 

4. Rozwój wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenie kwalifikacji kadry w tych dziedzinach. 
5. Zapobieganie chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy rehabilitacji 

ich skutków. 
6. Popularyzowanie działalności osób prawnych, które wspierają finansowo realizację zadań 

statutowych  Fundacji. 
 

2. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
 
• Działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności Fundacja realizowała w 2010 roku 

poprzez prowadzenie 731 indywidualnych subkont na własnym rachunku bankowym. 
Subkonta te dotyczą osób (głównie dzieci) dotkniętych ciężkimi, przewlekłymi chorobami 
wymagającymi zakupu kosztownych leków, rehabilitacji, zakupu sprzętu (ortez, protez, 
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wózków inwalidzkich, materacy, przeciwodleżynowych, itp.) bądź opłacenia leczenia poza 
granicami Polski. Ponoszone wydatki na ten cel są uzupełnieniem bądź całkowitym 
sfinansowaniem wydatków nierefundowanych przez NFZ. Na ten cel wydatkowaliśmy 
4.087.916,44 zł 

• Wykorzystanie środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów 
służby zdrowia. Z pomocy naszej skorzystało łącznie 76 szpitali i klinik, w których dokonano 
remontów bądź zakupiono meble i wyposażenie szpitalne, dokonano napraw sprzętu 
medycznego, zakupiono materiały eksploatacyjne i odczynniki na łączą kwotę 681.821,10 zł. 

• Polepszenie zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczną, 
terapeutyczną i inne niezbędne urządzenia i materiały służące utrzymaniu i poprawie stanu 
higienicznego. Na realizację tego zadania wydaliśmy ogółem 740.783,40 zł. Z naszej pomocy 
skorzystało 105 oddziały i kliniki w kraju. 

• Rozwój wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenie kwalifikacji kadry w tych dziedzinach. 
Fundacja opłaciła udział specjalistów z zakładów opieki zdrowotnej w konferencjach, 
sympozjach naukowych, kursach krajowych i zagranicznych oraz udział w programach 
badawczych i zakupiono podręczniki i literaturę fachową przekazaną do zakładów opieki 
zdrowotnej. Łącznie na to zadanie Fundacja wydatkowała 443.643,25 zł. 

•  Zapobieganie chorobom zwłaszcza społecznym i urazom, udzielanie pomocy przy 
rehabilitacji ich skutków. Kontynuując zapoczątkowaną przed laty akcję prowadzenia badań 
przesiewowych oraz konsultowania trudniejszych przypadków – ekipy lekarskie składające się 
z ginekologów, ortopedów i angiologów wyjeżdżało do rejonu turoszowskiego 9 razy w ciągu 
roku, obejmując działalnością profilaktyczną i leczniczą około 900 osób z tego regionu. W 
wyniku tych działań 291 osób skierowano na dalsze specjalistyczne leczenie. Na zadanie te 
Fundacja wydatkowała 120.124,01zł. 

• Zapisane w statucie zadanie popularyzowania działalności osób prawnych, wspierających 
finansowo realizację zadań statutowych Fundacji – nie było w roku sprawozdawczym 
podejmowane przez Zarząd Fundacji. 

W celu pozyskania środków finansowych dla swojej działalności statutowej Fundacja podpisała 254 
umowy z osobami prawnymi otrzymując z tego tytułu 1.329.515,46 zł. Darowizny rzeczowe 
otrzymane również na podstawie umów z osobami prawnymi przyniosły wartość 421.095,02 zł. 

Istotnym działaniem organizacyjno-prawnym jest lokowanie wolnych środków na lokatach 
bankowych. Przyniosło to 377.730,97 zł tytułem odsetek. Ze zbiórek publicznych organizowanych na 
podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  (nr108/2010 z 27 maja 2010 z 
późniejszymi zmianami) otrzymaliśmy 234.272,15 zł. Korzystając z wpisu naszej Fundacji do wykazu 
prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości z dnia 25.02.2005 r. Sądy Rejonowe zasądziły na 
naszą rzecz na mocy 90 wyroków kwotę 32400,00 zł, z której to kwoty w ubiegłym roku otrzymaliśmy 
15.050,00zł. Natomiast zasądzone nawiązki  i świadczenia pieniężne w latach poprzednich przyniosły 
dalsze 13.530,00 zł Łącznie zatem z tego tytułu otrzymaliśmy 28.580,00 zł. Z tej kwoty zasądzono 
9.700,00 zł na subkonto naszego podopiecznego Oliwiera Maślanki. 

W trakcie prowadzenia aktywnej działalności popularyzatorskiej Fundacji, która miała na celu 
zachęcenie podatników aby zechcieli przeznaczyć 1 % odpisy podatkowe na naszą działalność 
statutową udało się uzyskać przychylność około 70.000,- podatników, których odpisy złożyły się na 
kwotę 4.203.855,34 zł wpływów z tego tytułu. Przy czym nasze koszty „tej zachęty” w postaci apeli 
prasowych i internetowych ogłoszeń zamknęły się kwotą 21.132,15 zł co stanowi  0,50 % wpływów z 
tego tytułu. 
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W centrum zainteresowania członków Rady Fundacji, a przede wszystkim Zarządu było i jest w jaki 
sposób pieniądze te wzbogacają naszą działalność statutową. Dotychczasowe wykorzystanie 
otrzymanych  pieniędzy przedstawia się następująco: 

• 3.444.795,33 zł otrzymało 620 naszych podopiecznych na leczenie, rehabilitację, lekarstwa, 
protezy pompy insulinowe i inne produkty konieczne przy leczeniu i rehabilitacji. Z tej liczby 
18 osób pojechało na leczenie do zagranicznych szpitali i klinik. Sposób wykorzystania tych 
pieniędzy jest oczywisty, jedynym ograniczeniem sposobu ich wykorzystania są zapisy 
statutowe naszej Fundacji tzn. przeznacza się je wyłącznie na leczenie, rehabilitację i 
ewentualnie dojazdy do ośrodków zdrowia. 

• 111.681,22 zł wpłacona na 45 subkont tzw. Szpitalnych. Te pieniądze wydawane są wyłącznie 
na utrzymanie i rozwój tych oddziałów szpitalnych i klinik, które mają u nas subkonto. 

• 647.378,79 zł Fundacja otrzymała na realizację celów statutowych podejmowanych przez 
Zarząd. Na swoich posiedzeniach drogą uchwał przyznano pomoc na zakup aparatury 
medycznej, sprzętu, odczynników, naprawę aparatury i narzędzi będących w dyspozycji ZOZ 
na łączną kwotę 534.263,06 zł. Pozostałe pieniądze będące jeszcze w naszej dyspozycji są 
sukcesywnie przyznawane na podstawie wpływających do biura Fundacji wniosków, a ich 
rozpatrzenie odbywa się kolegialnie na posiedzeniach Zarządu. 
 

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 25 .02.2010 r. 

Przyznano kwotę 30.000,- zł na zakup elektroresektoskopu firmy Storz dla Oddziału Urologii 

Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu. 

Uchwała Nr 2 z dnia 25.02.2010 r. 

Przyznano kwotę do 84,0 tys. zł na zakup lampy Excimer System 308 dla Oddziału Dermatologicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. 

Uchwała Nr 3 z dnia 25.02.2010 r. 

Przyznano kwotę 25,0 tys. zł na zakup kardiomonitorów dla Oddziału Chirurgii Ogólnej 

Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu. 

Uchwała z dnia 10.08.2010 r. 

W sprawie udzielenia pomocy materialnej powiatowi zgorzeleckiemu poszkodowanemu przez klęskę 

powodzi w dniach 7-8 sierpnia 2010 r. 

Uchwała została podjęta w trybie nadzwyczajnym a głosowanie odbywało się drogą telefoniczną. 
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Zakupiono ze środków statutowych: 

1. łóżka polowe, koce, ręczniki, kołdry, poduszki - 16.306,50 zł 

2. pieluszki – 12.764,89 zł 

3. środki przeciwko komarom – 17.445,43 zł 

4. środki odkażająco-myjące – 20.839,43 zł 

5. naczynia jednorazowe – 1.021,02 zł 

6. rękawice i świece – 1.690,48 zł 

7. maseczki ochronne – 1.039,40 zł 

Razem wydano 71.107,15 zł 

Zakupione dary za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w obecności 

Rafała Krzewickiego – asystenta Wicewojewody Dolnośląskiego załadowano i przewieziono do 

Bogatyni. 

Środki odkażająco – myjące producent bezpośrednio dostarczył do Bogatyni własnym transportem i 

na własny koszt. 

Uchwała Nr 1 z dnia 13.10.2010 r. 

Zarząd przyznał następującym zakładom opieki zdrowotnej i pracowników służby zdrowia pomoc w 

wysokości: 

1. Oddziałowi Rehabilitacji Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka - 3.000,00 zł 

na doposażenie Oddziału. 

2. Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu  - 20.000,00 zł 

na zakup rezonansu magnetycznego. 

3. I Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej we Wrocławiu  - 8.000,00 zł 

na remont sanitariatów Kliniki. 

4. Dr Joannie Kluz – pomoc w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie jej leczenia w Klinice USA. 

Przyznana pomoc łącznie wyniosła 33.000,00 zł. 

Uchwała Nr 1 z dnia 24.11.2010 r. 
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W sprawie zarekomendowania Pana Adama Wołowicza do składu Zarządu DOLFROZ. 

Uchwała Nr 2 z dnia 24.11.2010 r. 

W sprawie anulowania uchwały nr 4/178 z dnia 25.11.2009 roku w sprawie dofinansowania w kwocie 

150.000,- zł zakupu aparatu do brachyterapii dla I Kliniki Ginekologii i Położnictwa AM. Wniosek 

kierownika Kliniki o przeznaczenie tych pieniędzy na zakup innego sprzętu będzie rozpatrywany po 

otrzymaniu propozycji co do przedmiotu nowych zakupów. 

Uchwała Nr 3 z dnia 24.11.2010 r. 

O pomocy Fundacji Opieka i Troska w kwocie 1200,00 zł na działalność charytatywną. Fundacja ta 

organizuje między innymi zbiórkę pieniędzy na leczenie naszej podopiecznej Julii Zakrockiej. 

Uchwała Nr 4 z dnia 24.11.2010 r. 

O przyznaniu kwoty 10.000,00 zł Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi AM na zakup 

fiberoskopu. 

5. PRZYCHODY FUNDACJI 

• Spadek        - nie 

• Zapis         - nie 

• Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych  - 7.951.965,05 

• Darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych  -     421.095,02 

• Dotacje        - nie 

• Dochody z akcji charytatywnych     -     234.272,15 

• Wynik finansowy z działalności gospodarczej   - nie 
• Dochód  prowadzenia rachunku bankowego(odsetki)  -     377.730,97 

• Nawiązki sądowe i świadczenia pieniężne    -       28.580,00 

• Odpis podatkowy 1%      - 4.203.855,34 

• Wpłaty od członków Rady Fundacji     -     288.000,00 

• Inne przychody       -     135.457,71 
Funkcjonowanie 802 subkont na rachunku bankowym Fundacji 128.577,01 

OPERA         6.880,70  

• Dywidenda       - nie 

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia informuje, że w 2010 roku nie otrzymała żadnego spadku, zapisu ani środków ze źródeł 

publicznych zarówno z budżetu państwa jak i budżetu samorządu terytorialnego. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i osiągnięcia wyniku finansowego należy podać 
% stosunku przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z 
pozostałych źródeł. 

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie osiągnęła z tego tytułu żadnych przychodów. 

6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA: 

• Realizację celów statutowych Fundacji    - 6.074.288,20 
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• Wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne,  
opłaty pocztowe, wynagrodzenia)     -    455.172,56 

• Działalność gospodarczą      - nie 

• Inne wydatki (wymienić)      - nie 
7. DANE O: 

a. Liczbie osób zatrudnionych w Fundacji 

• Na umowę o pracę       - 4 
Dyrektor Zarządu 
Główny Księgowy 
Księgowy 
Referent 

• W działalności gospodarczej      - nie 
b. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację (brutto) -316.900,00 

• Wynagrodzenia   225.600,00 

• Nagrody     72.500,00 

• Premie      18.800,00 
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto) -316.900,00 

• Wynagrodzenie  225.600,00 

• Nagrody    72.500,00 
• Premie     18.800,00 

- wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej (brutto) - nie dotyczy 

• Wynagrodzenia   0,00 

• Nagrody   0,00 
• Premie    0,00 
c. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie (brutto) 

• Członkom Zarządu i innych organów Fundacji     8.162,50 
Dyrektor Zarządu – przeciętne wynagrodzenie miesięczne      6500,00 
   Nagrody     29.600,00 
   Premie          6500,00 
Główna Księgowa – przeciętne wynagrodzenie miesięczne     5.000,00 
   Nagrody     27.100,00 
   Premie        5.000,00 

Pozostali członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. 

Członkowie Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prace społecznie i nie otrzymują za to 
żadnego wynagrodzenia. 

• Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą  - nie dotyczy 
d. Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń (brutto)   - 52.459,50 

Wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło (brutto)  - 24.650,00 
e. Udzielonych przez Fundację pożyczkach z podziałem według ich wysokości, że wskazaniem 

pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej 
udzielania takich pożyczek       - nie dotyczy 

f. Kwota ulokowanych na rachunku bankowym ze wskazaniem banku  6.784.241,15 
Rachunek bieżący w Banku Pekao SA I Oddział we Wrocławiu 
Nr 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839  17.266,16 
Nr 79 1240 1994 1111 0010 1861 8795    2.359,95 
Rachunek dobry zysk dla Firm w Banku Pekao SA I Oddział we Wrocławiu 
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Nr 06 1240 1994 1111 0010 3144 7389    2.440,34 
Lokaty w Banku Pekao SA I Oddział we Wrocławiu 
Nr 71 1240 1994 2111 0010 7017 1193  1.000.000,00 
Nr 83 1240 1994 2111 0010 7039 6987      600.000,00 
Nr 57 1240 1994 2111 0010 7064 0149  1.500.000,00 
Nr 49 1240 1994 2111 0010 7294 8117  1.500.000,00 
Rachunek bieżący w Banku Millennium 
Nr 20 1160 2202 0000 0000 2405 0915             615,48 
Lokata w Banku Millennium 
Nr 20 1160 2202 0000 0001 5511 2495     600.000,00 
Rachunek bieżący w Noble Bank 
Nr 04 1460 1181 2006 1048 0304 0001            559,22 
 
Lokaty w Noble Bank 
DP/10618067     1.061.000,00 
DP/09061163        500.000,00 
g. Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek    2.082.714,51 
Dwuletnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0811 
Liczba obligacji 20.000,- szt. – wartość zakupu  2.000.000,00 
Nr rachunku 71 1020 1068 1230 7223 1179 7402 
AW-KLIMA Sp. z o.o. – udziały o wartości  1.900,00 
Jednostki uczestnictwa w Opera TFI SA 
(Opera NGO SFIO) – ilość jednostek 6.745.7852 -   80.814,51 
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 2010 roku Fundacja nie nabyła środków trwałych o wartości przekraczającej kwotę 3.500,00 zł 
j. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych 
 
AKTYWA   - 9.139.750,58 
ZOBOWIĄZANIA  -     142.400,81 
 
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 2010 roku Fundacja nie prowadziła żadnych zadań zleconych  

 

9. INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 
PODATKOWYCH, A TAKŻER INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI 
PODATKOWYCH 

Deklaracje ZUS-owskie zostały złożone w odpowiednich terminach. Fundacja za cały rok 2010 
złożyła deklaracje ZUS DRA, RCX, RZA dotyczące zatrudnionych pracowników na umowę o 
pracę i umowę zlecenie. 
Fundacja w styczniu 2011 roku złożyła deklarację PIT 4R za cały 2010 rok. 
Fundacja nie miała obowiązku składania deklaracji CIT 2 za okresy miesięczne,  
W 2010 roku w marcu złożyła deklarację CIT 8 za cały 2009 rok. 
Na dzień 31.12.2010 roku Fundacja uregulowała swoje zobowiązania podatkowe za 2010 rok 
z wyjątkiem zobowiązań z tytułu wypłaty wynagrodzeń za grudzień 2010 r., które zostały 
uregulowane w styczniu 2011 roku. 
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• Kontrola wewnętrzna 

W Fundacji w trakcie 2010 roku prowadzona była kontrola wewnętrzna przez Komisję Rewizyjną, 
która jest organem nadzoru Fundacji. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą we wszystkich 
posiedzeniach Zarządu i na bieżąco kontrolują sytuację Fundacji. 

Dorocznym zwyczajem przed złożeniem przez Fundację rocznego sprawozdania i bilansu Komisja 
Rewizyjna składa swoje sprawozdanie. 

 

Sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu z przeprowadzonej 
kontroli działalności organizacyjno-finansowej pod względem legalności, celowości, rzetelności i 

gospodarności. 

Zgodnie z postanowieniem § 14 pkt. 3 statutu Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia Komisja 
Rewizyjna w składzie: 

1. Genowefa Strojna  - Przewodnicząca 

2. Danuta Kośmider  - V-ce Przewodnicząca 

3. Ignacy Szuszkiewicz  - Członek 

4. Halina Watras   - Członek 

 

po otrzymaniu sprawozdania finansowego odbyła 2 posiedzenia w dniach 2 i 9 marca 2011 r., na których 
rozpatrywała działalność finansową Zarządu Fundacji oraz dokonała wyrywkowej kontroli dokumentacji i 
zbadała sprawozdanie finansowe za rok 2010. Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie opinii 
Komisji Rewizyjnej o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe i rzetelne, czy jasno przedstawia 
majątkową i finansową sytuację Fundacji zgodnie z celami i zasadami działalności Fundacji, o których mowa w § 
4 statutu oraz czy przestrzegane są zasady otwierania i funkcjonowania subkont na rachunku bankowym 
Fundacji.  

W wyniku badania sprawozdania finansowego za rok 2010 Komisja Rewizyjna stwierdziła, że : 

1. Plan przychodów w wysokości 10.000,0 tys. zł został wykonany w wysokości 13.641,0 tys. zł tj. w 136,4 % 
wielkości planowanej.  

2. Plan wydatków statutowych w wysokości 5.537,3 tys. zł wykonany został w wysokości 6.529,5 tys. zł tj. w 
117,9 %. 

3.    Środki na pokrycie kosztów administracyjnych Zarządu pochodzą z wpływów Fundacji z odsetek bankowych 
, prowadzenia subkont i innych darowizn. Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów administracyjnych 
Zarządu w wysokości 467,3 tys. zł (zgodnie z preliminarzem) wykonane zostały w wysokości 455,2 tys. zł tj. 
w 97,4%. 

W stosunku do przychodów za rok 2010 koszt prowadzenia Fundacji stanowi 3,3%   

4.    W wyniku realizacji przychodów w wysokości 13.641,0 tys. zł i wydatków w wysokości 6.529,5 tys. zł 
osiągnięto nadwyżkę przychodów nad wydatkami  w wysokości 7.111,5 tys. zł. Osiągnięty wynik finansowy 
za rok 2010 w stosunku do wyniku osiągniętego za rok 2009 jest wyższy o kwotę 446,8 tys. zł tj. o 6,7. 

5.    Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2010 roku wynosi 5.223.241,15 w tym 
na: 
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- rachunkach bieżących    23.241,15 zł 

- lokatach terminowych 5.200.000,00 zł 

Potwierdzono stany rachunków bieżących oraz lokat na dzień 31 grudnia 2010 r. przez banki. 

6. Dokonano inwentaryzacji kasy na dzień 31 grudnia 2010 r. (protokół inwentaryzacji kasy z dnia 31 grudnia 
2010 r.). Stwierdzono zgodność sald kasy z raportem kasowym nr 59/2010 z dnia 31.12.2010 r. 
wynoszącym 2.179,12  zł. 

7. Inwestycje długoterminowe na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 3.643.714,51 zł w tym: 
- lokaty długoterminowe   - 1.561.000,00 zł 

- obligacje Skarbu Państwa   - 2.000.000,00 zł 

- fundusz inwestycyjny OPERA  -      80.814,51 zł 

- udziały w PUK AW KLIMA Sp. z o.o.  -        1.900,00 zł  

8.  Sprawdzono wyrywkowo wpływy i wydatki Fundacji w 2010  roku. Wydatki wynikały z uchwał Zarządu, w 
tym jedna uchwała na 150,0 tys. zł została anulowana i jedna oczekuje na realizację do czasu 
skumulowania całej kwoty. W posiedzeniu Zarządu biorą czynny udział, na zaproszenie Dyrektora Zarządu, 
członkowie Komisji Rewizyjnej i na bieżąco zgłaszają swoje uwagi w dyskusji, które są brane pod uwagę 
przez Zarząd.  

9. Zwrócono uwagę na brak zapisu w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych 
…”dotyczącego sposobu podejmowania decyzji w spawie przekazywania przez Fundację darowizn i 
wymaganych w tej sprawie dokumentów. Zalecono uzupełnienie rozdziału II § 14 instrukcji. 

10. W zakresie obiegu dokumentacji wyrywkowo sprawdzono wydatki pochodzące z subkonta I Kliniki 
Ginekologii i Położnictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu 
przeznaczone na wykonanie prac remontowych gabinetu zabiegowego o wartości 14.161,80 zł. 

Wydatki zostały zrealizowane. Stwierdzono, że dokonana wypłata jest niezgodna z zapisem pkt. 6 zasad 
otwierania i funkcjonowania subkont na rachunku bankowym Fundacji. Zapis ten stanowi, że posiadanie 
subkonta w Fundacji nie upoważnia dysponentów do zawierania umów i składania zleceń w imieniu 
Fundacji. Do tych czynności upoważnione są jedynie osoby podane w Krajowym Rejestrze Sadowym dla 
Dolfroz we Wrocławiu. W trakcie kontroli uzupełniono dokumentację. Dyrektor Zarządu Fundacji pismem 
z dnia 17.06.2008 r. zwrócił się do dysponentów subkont o przestrzeganie zasad otwierania i 
funkcjonowania subkont na rachunku bankowym Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem zasad 
określonych w pkt. 6. 

Stwierdzono przypadki nieprawidłowości w stosowaniu trybu i procedury podejmowanych decyzji i 
dokonywanych wypłat. Sankcjonuje się już podjęte wcześniej dokonane zakupy bez kolejności zachowania 
dyspozycji. 

11. Przeprowadzono kontrolę wyjazdów służbowych i rozliczenia ryczałtów samochodowych pracowników 
Fundacji – nie stwierdzono uchybień.  

Wniosek Komisji Rewizyjnej 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2010 Komisja Rewizyjna 
wnosi o: 

1. zatwierdzenie przedstawionego przez Zarząd Fundacji sprawozdania finansowego za rok 2010 zamykający 
się stanami aktywów i pasywów w wysokości 9.139.750,58  zł 

2. Udzielenie Zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy 2010 
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Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 15.03.2011 
roku, a następnie odczytane na zebraniu Rady Fundacji. W wyniku głosowania jednomyślnie 
przyjęte jako oficjalny dokument Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia. 

Wrocław, dnia 15.03.2011 r. 

Prof. dr hab. Jerzy Wroński  Prof. dr hab. Roman Rutowski  

Mgr inż. Elżbieta Niczyporuk   Dr inż. Henryk Juniewicz  

Prof. dr hab. Rajmund Adamiec  Mgr inż. Adam Wołowicz  

Dr Ewa Mędraś  Mgr Andrzej Zieliński  

Prof. dr hab. Marian Gryboś   Mgr Jerzy Kuś  

Prof. dr hab. Leszek Paradowski  Krystyna Stopinska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


