SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „NASZE ZDROWIE”
ZA 2014 ROK
sporządzone wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z
działalności fundacji (Dz.U. nr 50 z 2001 r. poz. 529 )

1. Dane rejestracyjne fundacji:
NAZWA FUNDACJI
FUNDACJA „NASZE ZDROWIE”
zarejestrowana 29.12.1992 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Nr księgi
rejestrowej F – 2155/92 przerejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej
Górze. VIII Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej łącznie z Oddziałem Fundacji – Specjalistycznym Zakładem
Medycznym Fundacji „Nasze Zdrowie” NZOZ.
Data Rejestracji 08.10.2001r.
Nr KRS 0000048888

REGON 210045052
Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „Nasze Zdrowie” NZOZ wpisany jest
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod
nr Z-4044-20120803 u Wojewody Lubuskiego.
Siedziba i adres Fundacji:

Adres do korespondencji :

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Fr. Walczaka 23E
j. w.

Skład Zarządu:
- Prezes
- V-ce Prezes
- Członek Zarządu

Adres e.mail:

- Henryk Kloczkowski
zam. Gorzów Wlkp. ul. Gagarina 35
- Nina J ankowska
zam. Gorzów Wlkp. ul.Parkowa 8/5
- Sylwia Kurczewska
zam. Gorzów Wlkp. ul.Podmiejska 41/10
księgowość@fundacja-nasze –zdrowie.pl
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CELE STATUTOWE FUNDACJI
-

Stwarzanie warunków do funkcjonowania opieki zdrowotnej zorganizowanej
dla ludności w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz dla pracowników
zakładów pracy, instytucji i dla wszystkich mających zorganizowaną opiekę
zdrowotną w Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji „Nasze
Zdrowie”,

-

Organizowanie warunków do zabezpieczenia świadczeń profilaktycznych w
dziedzinie medycyny pracy dla wszystkich w województwie lubuskiem,

-

Wspomaganie działalności medycyny w zakresie promocji zdrowia wśród
pracujących ,
Wspomaganie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa m. Gorzowa w zakresie
lecznictwa otwartego, zamkniętego i opieki zdrowotnej.

-

Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami a w szczególności
poprzez podejmowanie działań organizatorskich i gospodarczych zapewniających
podopiecznym i chorym niezbędne świadczenia lecznicze, diagnostyczne i
rehabilitacyjne.
Fundacja rozpoczęła działalność od 01.01.1993r.
Sprawozdanie obejmuje okres od .01.01.2014 do 31.12.2014
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności statutowej przez Fundację.
Ad. 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 ramach działalności statutowej w
zorganizowano usługi medyczne, z zakresu:
a)

b)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

2014

roku

na

bazie

Przychodni

medycyny pracy dotyczącej świadczeń profilaktycznych dla pracowników
zakładów pracy, instytucji i innych podmiotów gospodarczych – łącznie
dla 17.384 osób.
lecznictwa otwartego w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia :
Poradania POZ - lekarzy rodzinnych
- 16.513 osób objęte podstawową opieką zdrowotną
- 16.652 osoby objęte opieką pielęgniarek środowiskowych,
- 8.877 osoby objęte opieką położniczą
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Ginekologiczno- Położnicza
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Rehabilitacja ambulatoryjna
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7. Pracownia RTG, USG. EKG
W ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielono:
-

-

64.287 porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej lekarza
rodzinnego
6.537 porad udzielonych przez pielęgniarki środowiskowe
1.373 porad udzielonych przez położną środowiskową
badania profilaktyczne z zakresu chorób układu krążenia,
18 badania w ramach programu realizacji raka szyjki macicy
466 badań w ramach realizacji programu profilaktyki grużlicy
354 badań z programu aktywnej profilaktyki raka szyjki macicy –
73 etap pogłębiony -kolkoskopii
28.601 porady lekarzy specjalistów
w tym:
8.073 - neurologicznych
8.226 - ginekologicznych
7.911 - okulistycznych
4.391 - laryngologicznych
42.209 zabiegów rehabilitacyjnych
W tym: 5.922 w warunkach domowych
Badania diagnostyczne uzupełniające porady lekarskie:
51.556

2.231
2.963
5.147

- badań analitycznych laboratoryjnych (wykonane przez
laboratorium „Synevo”, które dzierżawi pomieszczenia w
naszym budynku
- badań EKG
- badań USG
- badań RTG

W opiece profilaktycznej z zakresu medycyny pracy prowadzonej w myśl
Ustawy z 27.06.1997r. / Dz. U. nr 96 poz. 593/
wykonano:
-

17.384 badania profilaktyczne, z tego:
11.115 badań wstępnych
7.779 badań okresowych
864 badań kontrolnych
613 badań sanitarno-epidemiologicznych
13 badań kierowców

Uzupełniające badania do w/w zakresu badań to:
- 22.802 – badania laboratoryjne analityczne
- 2.162 – badania RTG
588 – badania EKG
- 4.278 – audiometrycznych badań słuchu
- 5.314 – badań okulistycznych
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311 – badań laryngologicznych
- 1.353 – badania neurologiczne
4– badania ginekologiczne
690 – badań psychotechnicznych i zmierzchowych
167 – badań spirometrycznych
Wyżej wymienione przedsięwzięcia Fundacja realizowała wyłącznie z własnych
środków.
Ad. 3.
W fundacji w roku 2014 nie było zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.
Ad. 4.
Kopie uchwał zarządu fundacji w załączeniu
Ad. 5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich żródeł
(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze żródel publicznych, w tym
budżetu państwa i gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację
w ramach celow statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.
Fundacja w roku 2014 uzyskała następujące przychody:
1. Z realizacji zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział
Zielona Góra
4.870.997,60
w tym:
- kontrakt na POZ
3.175.532,04
- kontrakt na świadczenia specjalistyczne
1.495.134,56
a/ ginekologia
433.084,00
b/ okulistyka
445.442,36
c/ laryngologia
245.865,35
d/ neurologia
370.742,85
- umowa na świadczenia rehabilitacyjne
176.451,00
- umowa na programy zdrowotne
23.880,00
2. . Z realizacji zawartych umów z zakładami pracy, instytucjami na świadczenia
medyczne dla pracujących z zakresu medycyny pracy
1.491.213,97
3.Z realizacji zawartych umów
z towarzystwami ubezpieczeniowymi

181.910,00

4. Ze sprzedaży komercyjnej usług medycznych dla osób
Indywidualnych

300.986,93

5. Z wynajmu gabinetów i innych pomieszczeń w przychodni

371.345,40

6. Ze sprzedaży pozostałej (ksero, materiały, wywóz odpadów)

11.431,17

7. Pozostałe przychody:

85.823,87
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- dofinasowanie do wynagrodzeń z PFRON
- przychody płatnika i inne ;przychody
- odszkodowanie z tyt. zalania

-

63.720,00
2.189,86
19.914,01

8. Przychody finansowe

31.596,74

Ad. 6. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
-

-

zorganizowanie działalności medycyny pracy w dziedzinie
profilaktycznych usług medycznych i promocji zdrowia dla pracowników
pracowników zakładów pracy i dla wszystkich pozostałych korzystających
z opieki z zakresu medycyny pracy w Przychodni Fundacji „Nasze Zdrowie”
1.648.283,00
prowadzenie lecznictwa otwartego dla pacjentów w ramach umów z
Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu :
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
Poradni Rehabilitacyjnej
4.855.255,02

b) administarację ( opłaty telefoniczne, pocztowe, ogrzewanie,
energię elektryczną , wodę i inne )

54.146,66

c) pozostałe koszty

34.821,01

-

Fundacja poprzez Oddział tj. Specjalistyczny Zakład Medyczny w ramach
działalności gospodarczej:
- wynajmuje gabinety i inne pomieszczenia na działalność medyczną i aptekę
Koszt tych usług
201.023,91
- sprzedaje usługi medyczne dla firm ubezpieczeniowych i osób indywidualnych
Koszt tych usług
186.605,93
- pozostała sprzedaż (ksero, materiały)
Koszt usług
6.159,97
Wynik na działalności gospodarczej

( + ) 324.309,53

Łączny wynik w fundacji
(+)
155.425,91
przeznaczony zgodnie z uchwałą Rady Fundacji na działalność statutową.
Ad. 7. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
1. Odpłatne świadczenia medyczne z zakresu medycyny pracy tj. badania
profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)
Koszt tych świadczeń
1.648,283,00
Dane o:
a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych
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stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłączne
w działalności gospodarczej:
-

Zarząd Fundacji – 3 osoby pełni funkcję społecznie

W Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji „Nasze Zdrowie” do
prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej zatrudnionych było średnio 54
osoby tj. 52,86 et. na umowę o pracę ( nie ma pracowników do prowadzenia
wyłącznie działalności gospodarczej)
w tym:
- 7 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
- 1 lekarz medycyny pracy
- 3 lekarzy specjalistów
1 ginekolog
1 et.
2 okulistów
1 et.
- 1 lekarza radiologa
- 1 kier. fizykoterapii

- 7
- 1
- 2

-

-14 pielęgniarek (praktyki i środowiska)
-11 techników medycznych
3 fizjoterapeutów 3 radiotechników - 4 rejestratorki medyczne
- 9 pracowników administracji
w tym:
- Dyrektor
- Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych
- Gł. Księgowa
- 7 pracownicy obsługi gospodarczej
Zatrudnienie na umowy cywilno-prawne
W tym:
- lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
- lekarze medycyny pracy
- lekarze specjaliści
- pielęgniarki
- rejestratorki
- położne
- konserwator i elektryk
- specjalista ds. BHP
- kierowcy

3
3

1
1

et.
et.

- 13,7
- 9,5
et.
et.
4
8

1
1
1

et.
et.
et.

et.
et.

et.
et.

et.
et.
et.
- 6 et.
28 osób
1 os.
2 os.
8 os.
10 os.
2 os.
1 os.
1 os.
1 os.
3 os.

Wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej nie ma zatrudnionych osób.
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację
z podziałem na wynagrodzenia, nagrody , premie i inne świadczenia,
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej:

6

W Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji „Nasze Zdrowie”
wypłacono łącznie dla osób zatrudnionych w działalności statutowej i
gospodarczej łączne wynagrodzenia na kwotę
2.964.453,85
w tym:
- wynagrodzenia zasadnicze
2.858.202,01
- premie
48.900,00
- inne świadczenia( dodatek funkcyjny, usługi dodatkowe,
ekwiwalent za urlop, wyn. chorobowe)
57.351,84
c) wysokości rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia łącznie członkom
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie:
Zarząd i Rada Fundacji wynagrodzenia nie pobierała.
Roczne wynagrodzenie osób prowadzących działalność statutową i gospodarczą
W Specjalistycznym Zakładzie Medycznym Fundacji „Nasze Zdrowie”
w 2014 r. wyniosło:
267.946,38
w tym:
- wynagrodzenie zasadnicze
259.890,00 zł
- premia
5.800,00 zł
- wynagrodzenie chorobowe
2.256,38 zł
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Na wynagrodzenia z umów zlecenia wydatkowano

-

297.891,84

e) udzielone przez fundację pożyczki:
W roku 2014 Fundacja pożyczek nie udzielała.
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:
Fundacja i Specjalistyczny Zakład Medyczny Fundacji „Nasze Zdrowie”
posiadają rachunki bankowe w PKO BP I O/Gorzów Wlkp.
Według stanu na dzień 31.12.2014 r. wartość środków pieniężnych na
rachunkach bankowych wyniosła:
1.790.516,71
w tym:
na lokatach bankowych w PKO BP I/Oddział Gorzów Wlkp.

1.630.000,00

g) wartość nabytych obligacji, objętych udziałów / akcji w spółkach
prawa handlowego:
Fundacja nie nabywała obligacji, nie obejmowała udziałów/ akcji
w spółkach prawa handlowego.
h) nabyte nieruchomości:
W roku 2012 zostało przekształcone wieczyste użytkowanie gruntu w prawo
własności.
Opłata za przekształcenie wynosi 381.580,00 rozłożona na 15 lat (2012-2026)
W roku 2014 spłacono:
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-

25.438,67 zł
8.213,20 zł

- III - a rata za przekształcenie
- odsetki od pozostałej kwoty rozłożonej
na raty

i) Nabyte pozostałe środki trwałe oraz wykonane remonty w ramach
działalności statutowej:
W 2014 roku Fundacja nabyła następujące środki trwałe i wyposażenie:
Samochód dostawczy - SKODA Roomster
Wirówkę kończyn górnych
Wirówkę kończyn dolnych
Kolkoskop
Zamontowano klimatyzatory w gabinetach
specjalistycznych (laryngologii, okulistyce,
ginekologii i neurologii)
6. W aparacie rtg – wymienione zostały kasety
na filmy zielnoczułe
7. Zestawy komputerowe
1.
2.
3.
4.
5.

-

47.340,00
7.794,33
7.272,33
30.390,59

-

20.868,18

-

17.302,53
9.039,99

Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień
31.12.2014 r. wg wartości netto wynosi:
1.523.187,24
Fundacja w ramach działalności statutowej przeprowadziła w roku 2014
na kwotę 203.893,22 zł następujące remonty :
1. Dostosowano ciąg technologiczny – sterylizatornii
do obowiązujących przepisów prawa
(decyzja sanepidu nr Ep. 412-331/13)
2. Remont poradni dzieci oraz składzików dla personelu
gospodarczego
3. Wymieniono lampę w aparacie RTG Selector MD-50 -

23.466,29
147.024,68
25.414,88

j) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji (ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzonych do celów statystycznych)
Aktywa Fundacji na dzień 31.12.2014 r.

-

Zobowiązania Fundacji „Nasze Zdrowie” i SZMed.
Z tego:
- z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
we własność nieruchomości gruntowej
- z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń
- z tytułu wynagrodzeń (wypłata do 5-go następnego
miesiąca)
-

4.174.735,70
1.092.552,48

279.825,32
296.049,22
214.849,32
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- z tytułu dostaw i usług
- inne (składki PZU, izba lekarska, piel.)
- fundusz specjalne

-

287.120,10
3.385,30
11.323,22

Ad.8.Dane o działalności zlecanej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe
I samorządowe.
Ad.9.Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji
podatkowych.
Fundacja dokonuje rozliczeń z budżetem z następujących tytułów:
1.
2.
3.
4.
5.

podatku dochodowego od osób prawnych CIT - 8
podatku dochodowego od osób fizycznych PIT -4
podatku od towarów i usług
podatku od nieruchomości
opłata za odbiór odpadów komunalnych

-

1.536,00
270.493,00
90.093,00
20.632,00
5.694,00

Deklaracje dotyczące wymienionych wyżej podatków i opłat składane były w
obowiązujących terminach do właściwych urzędów skarbowych i Urzędu Miasta
Podatki były regulowane terminowo i z tego tytułu nie występują zaległości.

10. Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Fundacji i o ich wynikach.
W roku 2014 przeprowadzane zostały kontrole:
1. 17.02.2014,
13.03.2014, 18.07.2014 – kontrola w zakresie szczepień
ochronnych, przychodu i rozchodu szczepionki, prowadzenia dokumentacji
oraz sporządzania sprawozdań – nieprawidłowości nie stwierdzono.
2. 15.09.2014 – ocena stanu sanitarno-higienicznego przychodni z
uwzględnieniem gospodarki odpadami medycznymi, prowadzenia kontroli
wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaznych – w bieżącym stanie sanitarnym
nieprawidłowości nie stwierdzono.
3. 22.10.2014 – nadzór nad warunkami pracy – kontrola przeprowadzona przez
Powiatową
Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną
–
nie
stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie higieny pracy.
4. 25.11.2014 - kontrola z zakresu realizacji umowy 0401/0275 o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna ze
szczególnym uwzględnieniem prawidłowości i zasadności wystawiania recept
na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego i wyroby medyczne oraz prowadzenia dokumentacji medycznej
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wybranych pacjentów pod względem zgodności z przepisami prawa – kontrola
koordynowana, przeprowadzona z inicjatywy Centrali NFZ
- pozytywnie pod względem legalności oceniono prowadzenie kontrolowanej
indywidualnej dokumentacji wewnętrznej,
- negatywnie pod względem legalności oceniono niewpisanie symbolu
odpłatności na recepcie, co skutkowało wydaniem przez aptekę leku z
refundacją, w schorzeniu nieobjętym zakresem refundacji, w związku z
powyższym nałożono karę umowną w wysokości 27,67 zł, stanowiącą
równowartość nienależnej refundacji ceny leku.
Ad.11.Osoby fizyczne nie udzielały pomocy ani wsparcia przy realizacji celów
statutowych.
Fundacja „Nasze Zdrowie” nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zbiorów danych
osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych.(Dz. U z 2002r. Nr 101
poz.96 z póżn.zm.)

Gorzów Wlkp., dnia 16.12.2015

Zarząd Fundacji:
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