
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica LOTNICZA Nr domu 37 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 54-154 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 713440323

Nr faksu 713428965 E-mail dolfroz@dolfroz.pl Strona www www.dolfroz.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00595030900000 6. Numer KRS 0000050135

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Zofia Mędraś Sekretarz Fundacji TAK

Rajmund Adamiec Wiceprezydent Fundacji TAK

Marian Gryboś Członek Zarządu TAK

Elżbieta Niczyporuk Wiceprezydent Fundacji TAK

Leszek Ireneusz Paradowski Członek Zarządu TAK

Henryk Maria Juniewicz Członek Zarządu TAK

Andrzej Zieliński Członek Zarządu TAK

Adam Wołowicz Członek Zarządu TAK

Włodzimierz Tadeusz 
Jarmundowicz

Prezydent Fundacji TAK

Aneta Beata Orman Główny Księgowy TAK

Maciej Mączka Dyrektor Zarządu TAK

DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności oraz udzielanie 
pomocy w rozwijaniu ochrony zdrowia a w szczególności przyczynianie się 
do:
a) wykorzystywania środków materialnych i finansowych dla utrzymania i 
rozwoju obiektów służby zdrowia;
b) polepszania zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, 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;
e) popularyzowania działalności osób prawnych, które wspierają 
finansowo realizację działań statutowych Fundacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

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.

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ignacy Szuszkiewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Genowefa Strojna Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Andrzej Władysław Wojtuś Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Violetta Wanda 
Mikołajczak

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

1394

15

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Działalność charytatywną na rzecz społeczeństwa Fundacja kontynuowała prowadząc 1167 subkont 
indywidualnych. W roku 2013 zlikwidowano 33 subkonta a otworzono 109 nowych. Dzięki ofiarności 
osób prawnych i fizycznych mogła nieść pomoc osobom (głównie dzieciom) dotkniętym chorobami 
przewlekłymi. Zasadą otwierania tych subkont są wysokie koszty leczenia i rehabilitacji naszych 
podopiecznych i na ogół ich niski status materialny. Z subkont refundowane są wydatki za wykupione 
leki, sprzęt medyczny, długotrwałą rehabilitację i w sporadycznych przypadkach współfinansowanie 
leczenia w zagranicznych szpitalach. Na subkonta wpływają też 1% odpisy podatkowe adresowane na 
poszczególnych naszych podopiecznych oraz pieniądze pochodzące ze zbiórek publicznych.
2. Z tych samych źródeł oprócz zbiórek publicznych pochodzą pieniądze na realizację pomocy zakładom 
opieki zdrowotnej. w 2013 roku Fundacja skierowała swoją pomoc do 93 - zakładów opieki zdrowotnej, 
głównie Klinik Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i dolnośląskich oddziałów szpitalnych, a 
sporadycznie do innych województw. Pomoc Fundacji udzielana była na zakup aparatury medycznej, 
sprzętu szpitalnego, remonty i modernizację obiektów służby zdrowia.
3. W zakresie polepszenia zaopatrzenia służby zdrowia w środki lecznicze, aparaturę diagnostyczna i 
terapeutyczną w porozumieniu ze współpracującymi z Fundacją zakładami opieki zdrowotnej 
kupowaliśmy drogie leki, które były podawane pacjentom wyłącznie w warunkach szpitalnych. Leki te 
ze względu na brak refundacji NFZ były finansowane ze środków statutowych Fundacji. 
4. Rozwój wiedzy medycznej i technicznej, podnoszenie kwalifikacji kadry w tych dziedzinach. Zadanie 
to realizowaliśmy poprzez współfinansowanie udziału specjalistów (zwłaszcza młodych lekarzy) ze 
szpitali i klinik w konferencjach, sympozjach i zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych. 
Współfinansowaliśmy realizację programów badawczych, kupowaliśmy i przekazywaliśmy 
specjalistyczną literaturę naukową. Współfinansowaliśmy lub finansowaliśmy udział w kursach 
specjalistycznych pracowników służby zdrowia umożliwiając im w ten sposób podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych.
5. W zakresie zapobiegania chorobom nie tylko społecznym Fundacja sfinansowała dokończenie cyklu 
badań przesiewowych z zakresu chorób urologicznych mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Badaniami 
tymi objęto 227 osób.
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Działalność 
charytatywna na rzecz 
ogółu społeczności oraz 
udzielanie pomocy w 
rozwijaniu ochrony 
zdrowia

88.99.Z

ochrona i promocja 
zdrowia

wykorzystania środków 
materialnych i 
finansowych dla 
utrzymania i rozwoju 
obiektów służby 
zdrowia

86.90.E

ochrona i promocja 
zdrowia

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

88.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 21,071,854.31 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 19,894,639.72 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 649,857.67 zł

e) Pozostałe przychody 527,356.92 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,591,472.19 zł

0.00 zł

841,796.01 zł

1,330,234.76 zł

419,441.42 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 12,520,236.26 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 6,608,159.38 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 4,834,453.11 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Działalność charytatywna na rzecz ogółu społeczności Fundacja realizowała w 2013 roku głównie 
poprzez prowadzenie 1167 indywidualnych subkont, które dotyczą (głównie) dzieci dotkniętych 
ciężkimi chorobami

4,460,073.65 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,960,145.86 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12,802,955.41 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7,867,214.78 zł 4,825,573.71 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

7,091,684.31 zł 4,825,573.71 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

707,176.84 zł

68,353.63 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2 Wykorzystanie środków materialnych i finansowych dla utrzymania i rozwoju obiektów służby 
zdrowia. Zakupiono aparaturę medyczną, wyposażenie szpitalne, opłacono naprawy sprzętu 
medycznego, współfinansowano remonty i modernizacje obiektów.

365,500.06 zł

1 Leczenie i rehabilitacja Słowiczek 67,461.38 zł

2 Rehabilitacja Karyonyx 65,730.38 zł

3 Rehabilitacja i leczenie Julia 54,568.69 zł

4 Zakup protez i rehabilitacja Kieryczka 454,683.59 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

22,524.65 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

6.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

5.3 etatów

30.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 549,771.60 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

424,738.75 zł

318,760.15 zł

- nagrody

- premie

62,600.00 zł

25,200.00 zł

- inne świadczenia 18,178.60 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 125,032.85 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

549,771.60 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 549,771.60 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

18,093.34 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

5,899.15 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

1,300.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

13.00 osób

0.00 osób

Druk: MPiPS 8



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

31,452.11 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Ad. 8 Wynagrodzenie dotyczy 2 osób i zawiera 
wynagrodzenie zasadnicze za czerwiec, doroczną nagrodę 
i ryczałt samochodowy.
Ad 11. wynagrodzenie dotyczy 5 osób i zawiera 
wynagrodzenie zasadnicze za czerwiec, doroczną nagrodę 
i ryczałt samochodowy.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

60,013.01 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Powstała z inicjatywy Profesora Jerzego Wrońskiego w 1988 roku Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia 
za cel główny postawiła sobie zadanie  wspierania służby zdrowia. U schyłku PRL służba zdrowia, tak jak i cała 
gospodarka znalazła się w straszliwej zapaści. Trudno zresztą stwierdzić aby niedobór finansowy w służbie zdrowia i 
dziś nie doskwierał, mimo dynamicznego rozwoju naszego kraju.
Istotnym czynnikiem poprawiającym sytuację w służbie zdrowia jest działalność licznych organizacji pozarządowych 
a zwłaszcza posiadających status organizacji pożytku publicznego. Nasza Fundacja cieszy się tym statusem jako 
pierwsza na Dolnym Śląsku i znajduje się w bardzo wąskim gronie organizacji, które przetrwały 25 lat.  
Z dorocznych sprawozdań tych organizacji dowiadujemy się o rozmiarach pomocy świadczonej służbie zdrowia i 
ludziom przewlekle chorym. W ten pożyteczny nurt wpisujemy się i my. Warto wspomnieć, że nasza pomoc jest 
kierowana nie tylko do placówek służby zdrowia we Wrocławiu czy Dolnym Śląsku ale i do zakładów w całym kraju.
Inną, równie oczekiwaną jest pomoc, jaką świadczymy osobom chorym przewlekle lub poszkodowanym w 
wypadkach. Pomoc ta dotyczy głównie dzieci. Instytucja subkont na rachunku bankowym Fundacji umożliwia 
zbieranie środków finansowych na ten cel. Dzięki ofiarności naszego społeczeństwa , a od 2004 roku możliwości 
przeznaczenia 1% odpisu podatkowego możemy zbierać pieniądze na przeszło 1200 subkontach. 
W ciągu 9 lat funkcjonowania odpisu podatkowego zebraliśmy 23 mln. zł przeznaczając je na pomoc dla 
potrzebujących. 
Sumując w ciągu 25 lat funkcjonowania Fundacji zakładom opieki zdrowotnej i ludziom chorym mającym u nas 
subkonta przekazaliśmy pomoc o wartości przeszło 60 mln. zł
Naszą działalność realizuje 4 osobowa, a od zeszłego roku 5 osobowa ekipa pracownicza. Koszty pozyskania tych 
środków, o których mówimy są najniższe w skali kraju. Jest to zatem powód do dumy i satysfakcji, że czynnie 
wpisujemy się w nurt społeczeństwa obywatelskiego. Każdego roku naszą działalność wspiera blisko 200 tys. osób, 
w tym 110 tys. podatników przekazuje ów 1% odpisu podatkowego.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jerzy Kuś
Aneta Orman

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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