Fundacja na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia
w Powiecie Dzierżoniowskim PRO NOBIS
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016
Niniejsze sprawozdanie, zgodnie z postanowieniem § 16 pkt. 7 Statutu Fundacji Pro Nobis
z siedzibą w Dzierżoniowie (dalej: „Fundacja”), jest jednocześnie sprawozdaniem
z działalności Fundacji za rok 2016 oraz sprawozdaniem merytorycznym Fundacji za rok
2016. Jako sprawozdanie z działalności Fundacji, sprawozdanie to jest sprawozdaniem,
o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach.
Skierowane jest ono do Ministra Zdrowia (ministra właściwego do spraw zdrowia) jako
ministra właściwego ze względu na cele Fundacji zgodnie z § 4 Statutu Fundacji.
Sprawozdanie to spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
(dalej: „rozporządzenie”).
Jako sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie to spełnia wymagania określone w art. 23
ust. 6d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (dalej: „ustawa”). Jednakże ze względu na to, że Fundacja nie jest obecnie
organizacją pożytku publicznego, sprawozdanie nie zostało sporządzone zgodnie z wzorem
określonym przez ministra w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy.
Nazwa fundacji

Fundacja na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie Dzierżoniowskim
PRO NOBIS

siedziba i adres

58-200 Dzierżoniów ul. Cicha 1

adres do
korespondencji

58-200 Dzierżoniów ul. Cicha 1

Adres mailowy

fundacja@szpital.dzierzoniow.pl

data wpisu w KRS

09.10.2015

numer KRS

0000577383

REGON

362721259

członkowie zarządu
fundacji

Agnieszka Rudnicka - prezes Zarządu
Agnieszka Krasnodębska - sekretarz Zarządu
Piotr Barski – wiceprezes Zarządu

określenie celów
statutowych fundacji

1. ochrona i promocja zdrowia
2. wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne NZOZ Szpitala Powiatowego
w Dzierżoniowie Sp. z o.o. - zwanego w dalszej części Szpitalem
3. ochrona i propagowanie praw pacjenta wśród mieszkańców Powiatu
Dzierżoniowskiego
4. wspomaganie procesu leczenia i rehabilitacji mieszkańców Powiatu
Dzierżoniowskiego,

2. zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach
finansowych - w praktyce to w tej części opisuje się jakie działania były prowadzone
w poprzednim roku
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 Zgodnie ze Statutem Fundacja realizuje swoje cele poprzez - podejmowane na rzecz
mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego osób i
NZOZ Szpitala Powiatowego w
Dzierżoniowie Sp. z o.o - organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu
medycznego, oraz leków i środków medycznych, finansowanie i organizowanie szkoleń,
warsztatów oraz grup terapeutycznych dla pracowników Szpitala, w celu podniesienia
jakości świadczonych przez nich usług zdrowotnych i kształtowaniu umiejętności
komunikacji z pacjentami i ich bliskimi oraz radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz
wypalenia zawodowego, organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i
zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej oraz poradnictwa
prawne i organizacyjnego dla osób fizycznych w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie,
projektów, inicjatyw, akcji szkoleniowych i informacyjnych, propagujących cele fundacji,
finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach
lub modernizacjach Szpitala, współpracę i współdziałanie z krajowymi organizacjami,
instytucjami, ruchami i inicjatywami działającymi na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
współpracę z innymi organizacjami i instytucjami zagranicznymi o podobnym charakterze,
promocję i upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o celach, zadaniach i działalności
Fundacji oraz Szpitala, pozyskiwanie środków finansowych z funduszy unijnych i innych,
 W lutym 2016 r. opłacono rehabilitację Pana Adama Berzina, mieszkańca Powiatu
Dzierżoniowskiego, na wniosek jego opiekuna prawnego, ze środków pozyskanych na ten
konkretnie cel (darowizna od osoby prywatnej).
 W kwietniu 2016 r. na podstawie dwóch umów darowizn przekazano na rzecz Oddziału
Pediatrycznego NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o.: 8 sztuk piżam
dziecięcych flanelowych, 4 komplety po 2 sztuki piżam dziecięcych bawełnianych – razem
8 sztuk, 7 sztuk kołder antyalergicznych 160x200 cm, 1 sztuka kołdry puchowej
antyalergicznych 160x200 cm, 10 kompletów (kołdra antyalergiczna 130x70 cm i
poduszka), 15 sztuk poduszek antyalergicznych 70x80 cm. Dary te zostały zakupione w
marcu 2016 r. za kwotę 2096,92 zł, pochodzącą ze środków zbiórki publicznej "PRO NOBIS
- DLA NAS I DLA NASZEGO SZPITALA" Nr 2015/4674/OR.
 W maju 2016 r. złożono wniosek o pozyskanie środków w ramach ww. projektu na
rozpowszechnienie wśród mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego wiedzy na temat
organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, a w szczególności zasad udzielania pomocy medycznej w trybie nagłym, w
ramach II naboru 2016 do uczestnictwa w projekcie Dolnośląskiego Funduszu Małych
Inicjatyw. Wniosek spełnił wymagania formalne, środków nie przyznano z uwagi na małą
ilość przyznanych punktów (ocena merytoryczna wniosku).
 15.06.2016 r. złożono do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji sprawozdanie z
przeprowadzonej zbiórki publicznej
 W czerwcu 2016 r. pozyskano od Darczyńcy: SPEDYCJA PAWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w
Jastrzębiu Zdroju: pięć łóżek szpitalnych regulowanych elektrycznie BDE207 z materacami
szpitalnymi Egerton Orto IV oraz kozetkę lekarską o łącznej wartości 22.680,00 zł brutto.
Na podstawie umowy darowizny przekazano ten sprzęt na rzecz Oddziału Chirurgicznego
NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o., zgodnie z wolą Darczyńcy.
 30.06.2016 r. Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2015, sprawozdanie
zostało zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Fundacji.
 31.08.2016 r. w ramach konsultacji społecznych Zarząd Fundacji złożył projekt zmian do
projektu „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ
POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017” .
 28.12.2016 r. Zarząd Fundacji przyjął sprawozdanie z działalności Fundacji w 2015 r. i
przekazał je do oceny Radzie Nadzorczej oraz zamieścił je na stronie internetowej Fundacji.
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 29.12.2016 r. przesłano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej oraz sprawozdania z
rozdysponowania zbiórki publicznej
 W grudniu 2016 r. pozyskano od Darczyńcy: SPEDYCJA PAWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w
Jastrzębiu Zdroju: pięć łóżek szpitalnych regulowanych elektrycznie SK005-4 BDE207 z
materacami szpitalnymi Orto IV i ramkami do kart gorączkowych Egerton Orto IV oraz
kozetkę lekarską o łącznej wartości 21.682,50 zł zł brutto. Na podstawie umowy
darowizny przekazano ten sprzęt na rzecz Oddziału Chirurgicznego NZOZ Szpitala
Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o., zgodnie z wolą Darczyńcy.
3. Dane dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
4. Informacje na temat podjętych uchwał.
W 2016 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
1) Uchwała nr 1/2016 Zarządu Fundacji na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w
Powiecie Dzierżoniowskim PRO NOBIS z dnia 31.01.2016 roku w sprawie przekazania
środków zgromadzonych w ramach zbiórki publicznej oraz o przekazaniu
podopiecznemu Fundacji środków pieniężnych na kontynuację rehabilitacji
2) Uchwała nr 2/2016 Zarządu Fundacji na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w
Powiecie Dzierżoniowskim PRO NOBIS z dnia 01.04.2016 roku w sprawie w sprawie
złożenia wniosku o pozyskanie środków z projektu Dolnośląskiego Funduszu Małych
Inicjatyw i innych spraw organizacyjnych
3) Uchwała nr 3/2016 Zarządu Fundacji na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w
Powiecie Dzierżoniowskim PRO NOBIS z dnia 24.06.2016 roku w sprawie w sprawie
przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz innych spraw organizacyjnych.
4) Uchwała nr 4/2016 Zarządu Fundacji na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w
Powiecie Dzierżoniowskim PRO NOBIS z dnia 303.09.2016 r. dotycząca spraw
organizacyjnych.
5) Uchwała nr 5/2016 Zarządu Fundacji na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w
Powiecie Dzierżoniowskim PRO NOBIS z dnia 28.12.2016 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności za 2015 rok oraz innych spraw organizacyjnych.
5. Informacje o przychodach, środkach pochodzących ze źródeł publicznych,
odpłatnych świadczeniach realizowanych w ramach celów statutowych:
a. W 2016 r. Fundacja uzyskała przychody z wyodrębnionych poniżej źródeł:
 darowizny – 46 459,42 zł
b. W 2016 r. Fundacja nie otrzymała żadnych środków pochodzących ze źródeł
publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy;
c. W 2016 r. Fundacja nie realizowała w ramach celów statutowych żadnych odpłatnych
świadczeń zeń;
6. Informacje o poniesionych kosztach
a.
b.
c.
d.

realizację celów statutowych, 49 671,77 zł
administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), 1,70 zł
działalność gospodarczą, - nie dotyczy
pozostałe koszty – 0,00 zł
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7. Dane o zatrudnieniu, nabytym majątku i zobowiązaniach fundacji
a. Fundacja nie zatrudnia pracowników, w związku z tym nie są wypłacane żadne
wynagrodzenia, nagrody, premie inne świadczenia. Działalność Fundacji opiera się
wyłącznie o wolontariat.
b. Członkowie zarządu i inne organów fundacji oraz osoby nią kierujące wykonują swoje
obowiązki bez pobierania jakichkolwiek wynagrodzeń, premii i innych świadczeń.
c. Fundacja nie zawierała w 2016 r. żadnych umów zleceń, nie udzielała żadnych
pożyczek.
d. W 2016 roku Fundacja posiadała w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie rachunek
bieżący, W dniu 01.01.2016r. na rachunku znajdowało się 3006,78 zł. W dniu
31.12.2016 r. na rachunku tym znajdowało się 2.065,08 zł.
e. W 2016 roku Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, nie objęła udziałów ani nie nabyła
akcji w spółkach handlowych, nie nabyła żadnych nieruchomości ani żadnych środków
trwałych
f. Wysokość zobowiązań i aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
 Zobowiązania – brak zobowiązań
 Aktywa – 2545,08
8. Dane na temat działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
W 2016 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne),
9. informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i
składanych deklaracji podatkowych.
Za 2016 rok Fundacja złożyła w Urzędzie Skarbowym w Dzierżoniowie zeznanie o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób
prawnych CIT-8 za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ; w pozycji 62. „podatek należny
po odliczeniach za rok podatkowy” wykazano kwotę „0”.
10.
Informacje o kontrolach przeprowadzonych w fundacji
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w fundacji żadna kontrola.
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