Fundacja na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia
w Powiecie Dzierżoniowskim PRO NOBIS
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015
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 2015 oraz sprawozdaniem merytorycznym Fundacji za rok
2015. 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.
1. Informacje ogólne
Nazwa fundacji

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

siedziba i adres

58-200 Dzierżoniów ul. Cicha 1

data wpisu w KRS

09.10.2015

numer KRS

0000577383

REGON

362721259

członkowie zarządu
fundacji

Agnieszka Kożuch
Agnieszka Krasnodębska
Piotr Barski

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
 Dnia 14.09.2015 r. sporządzony został akt notarialny o powołaniu do życia Fundacji przez
fundatora NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie sp. z o.o. , uchwalono Statut Fundacji,
dokonano wybory członków Zarządu Fundacji w osobach: Agnieszka Izabela Kożuch
– prezes zarządu, Piotr Barski – wiceprezes zarządu oraz Agnieszka Krasnodębska
– sekretarz Fundacji, członkowie Zarządu złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody
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na powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu, uchwałą powołano do życia Radę
Fundacji w składzie: Edyta Adrianna Pszczółkowska-Adamczyk, Krystyna Malczewska,
Katarzyna Elżbieta Stokłosa; członkowie Rady złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody
na powołanie do pełnienia funkcji członka rady; fundator podjął także uchwałę
o w sprawie wskazania ministra właściwego ds. fundacji ze względu na jej cele- wskazano
ministra właściwego do spraw zdrowia;
Dnia 09.10.2015 r. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej” ,pod numerem 0000577383;
Fundacji nadano REGON 362721259 oraz NIP: 8822122549; wpisu dokonano
na podstawie wniosku złożonego dnia 15.09.2015 r. w Sądzie Rejonowym dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu
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 październiku 2015 r. udzielono pomocy prawnej rodzinie pacjenta, mieszkańca Powiatu
Dzierżoniowskiego, w zakresie ubezwłasnowolnienia i uzyskania pomocy materialnej,
wystąpiono o wpłatę darowizn na rzecz rehabilitacji i leczenia tegoż pacjenta.
Dnia 20.11.2015 r. zgłoszono do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zbiórka publiczną
permanentną "PRO NOBIS - DLA NAS I DLA NASZEGO SZPITALA". Zbiórka została
zarejestrowana dnia 24.11.2015 r. pod numerem "2015/4674/OR"; w ramach zbiórki
zorganizowano zbiórkę zabawek, które zgodnie z założeniami akcji miały być rozdawane
osobom, które wezmą czynny udział w zbiórce funduszy. Pierwszą Zbiórkę funduszy
zorganizowano dnia 13.12.2015 r. w Bielawie, w ramach organizowanego przez Miejski
Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie „Jarmark Bożonarodzeniowy”. Do puszek zebrano
757,39 zł. Dnia 20.12.2015 r. zorganizowano drugą zbiórkę, podczas Jarmarku
Bożonarodzeniowego w Dzierżoniowie, którego organizatorem był Dzierżoniowski
Ośrodek Kultury. Zebrano 1.451,75 zł. Łącznie w ramach zbiórki permanentnej "PRO
NOBIS - DLA NAS I DLA NASZEGO SZPITALA" zebrano w 2015 roku kwotę 2209,14 zł.
Realizację celów zbiórki oraz jej kontynuacje zaplanowano na rok 2016.

3. Dane dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
4. Informacje na temat podjętych uchwał.
W 2015 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
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 Uchwała nr 1/2015 Zarządu Fundacji na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia
w Powiecie Dzierżoniowskim PRO NOBIS z dnia 31.10.2015 roku w sprawie uchwalenia
planu kont
 Uchwała nr 2/2015 Zarządu Fundacji na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia
w Powiecie Dzierżoniowskim PRO NOBIS z dnia 31.10.2015 roku w sprawie uchwalenia
Regulaminu Zbiórki Publicznej i innych spraw organizacyjnych
5. Informacje o przychodach, środkach pochodzących ze źródeł publicznych,
odpłatnych świadczeniach realizowanych w ramach celów statutowych:
a. W 2015 r. Fundacja uzyskała przychody z wyodrębnionych poniżej źródeł:
 w ramach zbiórki publicznej "PRO NOBIS - DLA NAS I DLA NASZEGO SZPITALA"
Nr 2015/4674/OR zebrano kwotę 2209,14 zł;
 darowizny – 1.176,50 zł
 darowizny rzeczowe (zabawki) – 2.865,64zł
b. W 2015 r. Fundacja nie otrzymała żadnych środków pochodzących ze źródeł
publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy;
c. W 2015 r. Fundacja nie realizowała w ramach celów statutowych żadnych odpłatnych
świadczeń zeń;

6. Informacje o poniesionych kosztach
a. realizację celów statutowych – 0,00 zł
b. administrację – 2.512,63 zł (ofiarowywanie zebranych wcześniej zabawek osobom
wrzucającym datki podczas zbiórki publiczne)
c. działalność gospodarczą – nie dotyczy
d. pozostałe koszty – 42,73 zł
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 2015 r. żadnych umów zleceń, nie udzielała żadnych
pożyczek.
d. W 2015 roku w Banku PKO S.A został otwarty rachunek bieżący, który funkcjonował
do 01.12.2015 r. Została nań wpłacona kwota 2000 zł tytułem wpłaty Fundatora.
W dniu zamknięcia na rachunku znajdowało się 1.969,57 zł. Cała powyższa kwota
została przelana na utworzony w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie rachunek
bieżący. W dniu 31.12.2015 r. na rachunku tym znajdowało się 3007,58 zł.
e. W 2015 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 fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych – brak.
8. Dane na temat działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
W 2015 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne),
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9. informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
i składanych deklaracji podatkowych.
Za 2015 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 09.10.2015 r. do 31.12.2015 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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