
Sprawozdanie  
z działalności  Fundacji  Palium  za 2006 rok

1. Fundacja Palium posiada swą siedzibę w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 2/1

2. Fundacja  Palium  została  zarejestrowana  dnia  15  września  2005  r.  w  Sądzie 
Rejonowym  Gdańsk  Północ  w  Gdańsku  VIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego 
Rejestru Sądowego  pod numerem 0000241457. 
Fundacji został nadany przez GUS numer REGON – 220 112 243 
Fundacja posiada NIP o numerze 555 20 08 456

3. Członkami Zarządu Fundacji Palium są:
Barbara Bonna- Prezes Fundacji
Jerzy Krukowski – Zastępca Prezesa Fundacji 

4. Celem Fundacji jest realizacja zadań statutowych w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
2) działalności charytatywnej; 
3) ochrony i promocji zdrowia; 
4) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy    i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
6) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn; 
7) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
8) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
9) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
11) ratownictwa i ochrony ludzkości; 
12) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 
kraju i za granicą; 
13) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami;
14) promocji i organizacji wolontariatu;
15) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe.
16) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
17) działalności na rzecz mniejszości narodowych,



18) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
19) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
20) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
21) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym,
22) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
23) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, obywatelskich także działań wspomagających rozwój demokracji,
24) upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

5. Okresu trwania działalności Fundacji, jest nieograniczony.

6. Sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  za  okres  od  dnia  01.01.2006  r.  do 
31.12.2006 r.(rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym)

7. Fundacja Palium w Chojnicach rozpoczęła swą działalność statutową w 2005 r..

8. Fundacja  Palium  w  Chojnicach  została  zarejestrowana  jako  organizacja  pożytku 
publicznego w dniu 02.01.2006 r.

9. Fundacja  Palium w Chojnicach  od  01.06.2006  r.  prowadzi  Niepubliczny  Zakład 
Opieki  Zdrowotnej  „  MEDICOR”.  Jednostka  ta  nie  sporządza  samodzielnie 
sprawozdania finansowego.

10. Fundacja posiada rachunek bankowy w Banku BPH O/Chojnice o numerze           81 
1060 0076 0000 3200 0109 7772

11. Fundacja w 2006 r.  składała deklaracje  podatkowe.

12. W 2006 roku w fundacji nie były prowadzone żadne kontrole.

13. Sprawozdanie  finansowe sporządzono przy założeniu  kontynuowania  działalności 
przez fundację, przez okres co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są znane okoliczności,  które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń 
dla kontynuowania przez fundację działalności.

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
a/ Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia /zakupu/
obejmującej kwotę należną sprzedającemu wraz z podatkiem VAT, powiększona 
w przypadku importu, o obciążenia publicznoprawne oraz koszty bezpośrednio
związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do 
używania wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku oraz pomniejszona o 
rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia.



W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia środka trwałego lub wartości
niematerialnej przyjętego w szczególności nieodpłatnie / w formie darowizny / ich 
wyceny  dokonuje  się  według  cen  sprzedaży  takiego  samego  lub  podobnego 
przedmiotu.
Umorzenia / amortyzacja / środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
mogą nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.
Dokonywane są na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości 
początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie umorzeń powinno a ich
zakończenie  nie  póżniej  niż  z  chwilą  zrównania  wartości  umorzeń.  Umorzeń 
środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej nie przekraczającej 
3.500 złotych dokonuje się w sposób uproszczony  poprzez dokonanie odpisów
jednorazowo  całej  wartości  początkowej  tych  środków  trwałych  w  koszty 
amortyzacji.

b/ Finansowe aktywa trwałe – wycenia się na dzień bilansowy według ceny
ich nabycia pomniejszonej ewentualnie, o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości

c/ Należności – wycena się w wartości nominalnej, zgodnie z & 2 ust. 5
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi,
nie prowadzących działalności gospodarczej zrezygnowano ze stosowania zasad
ostrożności.

d/ Inwestycje krótkoterminowe -  wycenia się , nie rzadziej niż na dzień bilansowy,
według cen nabycia.

e/ Środki finansowe – według nominalnej

 f/ Zobowiązania – wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty,
zgodnie z & 2 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r.
w  sprawie  szczegółowych  zasad  rachunkowości  dla  niektórych  jednostek  nie 
będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej
zrezygnowano ze stosowania zasad ostrożności.

Fundusz statutowy – wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Omówienie działalności  pożytku publicznego Fundacji 

   I. Realizowane  zadania w  zakresie  programów  zdrowotnych
       
      Umowa  z Departamentem  Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia 
       1.Nr umowy 13/ZPZ/stow./06 
          „Szkolenie  nieprofesjonalistów (  rodzice,  opiekunowie  i wolontariusze ) 
           w zakresie umiejętności udzielania pomocy osobom chorym na cukrzycę”  
           Realizacja zadania w okresie od 19.05.2006 r do 31.12.2006 r. 



       

       2. Nr umowy 16/ZPZ/stow./06                                                     .
”  Szkolenie nieprofesjonalistów ( rodzice, opiekunowie i wolontariusze )

                 w zakresie  umiejętności  udzielania pomocy osobom chorym na  choroby
                 nowotworowe.
                 Realizacja zadania w okresie od 19.05.2006 r do 31.12.2006 r.  

               
II. Wydarzenia - imprezy

1. 15.03.2006 r   Konferencja  dla społeczności Chojnic i  okolic nt.
            „ Umiejętność zapobiegania oraz radzenia sobie w  sytuacjach trudnych 
            w wybranych  jednostkach  chorobowych  ( Zał. Nr 1) 
       2.  Kampania Pola nadziei 2005/2006 ( Zał. Nr 2 )
       3.  Zbiórka Publiczna  na  rzecz  mieszkanki  powiatu  Chojnickiego Seweryny
            Lolbieckiej  -  pozyskanie środków na  zakup  protezy nogi
            Realizacja  zadania  od 21.07.2006 r  do 31.12.2006 r. ( Zał. Nr 3)
       4. Kampania Pola Nadziei  2006/2007 ( Zał. Nr. 4 )
       5. Kampania  Hospicjum  to też życie ( Zał. Nr 5 )
       6. Dzień  Wolontariusza ( Zał. Nr. 6 )
       7. Wigilia w Hospicjum  ( Zał. Nr 7 )
Wszystkie   wydarzenia  i   działalność   Fundacji  Palium  -    strona  internetowa 
fundacji : www.fundacjapalium.pl      
 

Zarząd  Fundacji Palium

1. prezes zarządu          ... .............................................

2. w-ce prezes zarządu  ................................................


