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1. Dane rejestracyjne Fundacji: 

a) nazwa fundacji: Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi, 

b) siedziba fundacji: 87-100 Toruń, ul. Włocławska 169B, 

c) adres fundacji: 87-100 Toruń, ul. Włocławska 169B, 

d) aktualny adres do korespondencji: 87-100 Toruń, ul. Włocławska 169B, 

e) adres poczty elektronicznej: biuro@hospicjumnadzieja.pl, 

f) Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi została wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy 

KRS w dniu 04 czerwca 2001 roku. W dniu 29 października 2013 roku Fundacja uzyskała 

status organizacji pożytku publicznego, 

g) numer KRS: 0000017073,  

h) NIP 956-16-03-640 

REGON 870401923, 

i) na dzień 31.12.2014 roku Zarząd składał się z trzech osób: 

 Aleksandra Ruszczak-Baucz – Prezes Zarządu, 

 Halina Wiśniewska – Wiceprezes Zarządu, 

 Ewa Biedrzycka – Członek Zarządu, 

j) cele statutowe Fundacji: 

1. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz chorych dzieci i młodzieży, 

będących w trudnych warunkach materialnych i zdrowotnych;  

2. niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym;  

3. organizacja i współudział w tworzeniu hospicjum dla dzieci z chorobami 

nowotworowymi, genetycznymi, wadami wrodzonymi, porażeniami mózgowymi oraz 

domów dziennej i całodobowej opieki;  

4. udzielanie pomocy placówkom zajmującym się rehabilitacją i leczeniem dzieci 

niepełnosprawnych - zwłaszcza tym niedotowanych przez Państwo;  

5. finansowe wspieranie przewlekłego leczenia, rehabilitacji i specjalistycznych operacji 

w kraju i poza jego granicami; 

6. finansowanie lub dofinansowywanie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych na rzecz osób 

przewlekle chorych, samotnych i w trudnej sytuacji materialnej;  

7. organizacja i współudział w tworzeniu domów pielęgnacyjno-opiekuńczych dziennej i 

całodobowej opieki; 

8. wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska; 

9. organizacja pomocy psychologicznej dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. 

mailto:biuro@hospicjumnadzieja.pl
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:  

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona zarówno jako działalność 

nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego, to jest: 

a) zakup niezbędnych leków dla osób w trudnej sytuacji materialnej, wymagających 

 długotrwałego, specjalistycznego leczenia; 

b) organizowanie, finansowanie lub dofinansowanie skomplikowanych operacji, leczenia    

            oraz rehabilitacji w placówkach służby zdrowia oraz w ośrodkach do tego   

             przystosowanych w kraju i poza jego granicami; 

c) finansowanie świadczeń opiekuńczych;  

d) zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego;  

e) pomoc organizacyjna i finansowa w tworzeniu Hospicjum dla dzieci z chorobą 

 nowotworową, chorobami genetycznymi, wielowadziem, zespołem Downa,  

            porażeniami mózgowymi; 

f) udział organizacyjny i finansowy w prowadzeniu cyklicznych szkoleń, kursów  

 i wykładów związanych z ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska. 

g) zagospodarowanie  terenów zielonych przylegających do budynku Fundacji; 

h) wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego; 

i) transport podopiecznych na badania, chemioterapię, rehabilitację, na imprezy  

            integracyjne itp.; 

j) organizowanie i finansowanie spotkań integracyjnych dla podopiecznych i ich rodzin; 

k) zaopatrzenie podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i materialnej  

            w środki pielęgnacyjno-higieniczne, odżywcze, artykuły edukacyjne itp.; 

l) organizowanie zajęć dla podopiecznych hospicjum domowego w czasie wolnym od  

            zajęć szkolnych.  
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W zakres działalności Fundacji wchodzą: 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja” oraz 

- Stacjonarny Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży im. Jana Pawła II. 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum dla Dzieci „Nadzieja” – 

hospicjum domowe dla dzieci terminalnie i przewlekle chorych z całego województwa (pełna 

opieka paliatywna w domu chorego dziecka). Nasi podopieczni mają zapewnioną pomoc 

sprawowaną przez specjalistyczny zespół opieki paliatywnej (lekarze o różnej specjalizacji, 

pielęgniarki, rehabilitanci, pedagog, psycholog, terapeuci zajęciowi). Zespół hospicjum 

pracuje z całymi rodzinami naszych dzieci, dając im poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. 

Opieką jest objętych 40 dzieci. 

 Stacjonarny Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży im. Jana 

Pawła II funkcjonuje na zasadzie dyżurów całodobowych z pełną opieką medyczną, 

pielęgniarską i rehabilitacyjną przy wsparciu opiekunek medycznych. Jest to jedyny tego typu 

oddział dla dzieci w województwie kujawsko-pomorskim. Dążeniem naszym było stworzenie 

miejsca pełnego ciepła, przypominającego rodzinny dom. Oddział posiada świetlicę 

dostosowaną do potrzeb dzieci, salę do rehabilitacji i terapii z elementami do stymulacji 

(m.in. z łóżkiem wodnym, światłowodami, kulą lustrzaną). Opieką jest objętych 12 dzieci.  

 Fundacja użycza również konta w celu zbiórki środków finansowych na leczenie i 

rehabilitację Podopiecznych. 

 Udzielamy pomocy rzeczowo-finansowej dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

 Tworzymy i prowadzimy struktury wolontariatu młodzieży i dorosłych. 

 Aktywnie współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi. 

 Obecnie zbieramy środki na budowę nowego, w pełni przystosowanego do wymogów 

Oddziału dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych: 

W działalności Fundacji w 2014 roku miały miejsce następujące zdarzenia prawne, 

niosące za sobą skutki finansowe: 

 podpisano kontrakty z narodowym Funduszem Zdrowia, 

 otrzymano darowizny od osób fizycznych i prawnych,  
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 przeprowadzono zbiórkę publiczną pod nazwą: „Dzieci Dziękują!”, do czterech 

zamkniętych puszek kwestarskich w dniach 12.12.2014-13.12.2014. Zbiórka 

została zgłoszona w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pod numerem 

2014/1823/OR, rozliczono w terminie i uzyskano zatwierdzenie. Celem zbiórki 

było zebranie środków na wyposażenie Oddziału Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego w 

nowy sprzęt rehabilitacyjny, edukacyjny i na bieżące potrzeby Hospicjum 

Domowego. Z zebranych środków dniu 15.12.2014 roku zakupiono 

pulsoksymetry do monitorowania tętna i saturacji dzieci na Oddziale i – w razie 

potrzeby – wypożyczanych dla dzieci ze środowiska Hospicjum Domowego; 

 uzyskano przychody z 1%; w roku 2014 nie wydatkowano jeszcze środków z 1%; 

 prowadzono działalność odpłatną, 

 uzyskano dotację z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu 

w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadania: Rehabilitacja zawodowa i społeczna 

osób niepełnosprawnych – „Z nadzieją w przyszłość” w okresie 10.05.2014-

05.08.2014 (umowa SP-II.615.1.7.616.5.2014). Głównym celem zadania było 

promowanie aktywności osób niepełnosprawnych, w szczególności: integracja 

rodzin, osób niepełnosprawnych i opieki pielęgniarsko-opiekuńczej oraz zespołu 

terapeutyczno-pedagogicznego ze środowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo 

w życiu społecznym, kulturalnym, artystycznym i sportowym; wspieranie potrzeb 

rodzin w pełnym zakresie rozumianego problemu (wg Maslowa); rozwój postaw 

społecznych; działania motywująco-aktywizujące, 

 w dniu 27 października 2014 roku podpisano akt notarialny (Repertorium A 

numer 5528/2014) potwierdzający umowę z Gminą Miasta Toruń o oddanie 

gruntu w wieczyste użytkowanie (działki o łącznej powierzchni 0,9088 ha) do 

dnia 27 października 2054 roku oraz sprzedaż Fundacji Społeczno-Charytatywnej 

Pomoc Rodzinie i Ziemi budynku położonego w Toruniu przy ul. Włocławskiej 

169b, będącego siedzibą Fundacji. 
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Wyszczególnienie zdarzeń prawnych Przychody  

(w zł) 

Koszty/wydatki 

(w zł) 

kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia - 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum dla 

Dzieci „Nadzieja” 

701.237,03 580.489,79 

kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia -  

Stacjonarny Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla 

Dzieci i Młodzieży im. Jana Pawła II 

675.075,42 1.011.189,74 

darowizny od osób fizycznych i prawnych 225.396,97  

przychody z 1% 115.121,90 W 2014 roku nie 

wydatkowano 

środków 

pochodzących z 

1%. 

Koszty 

poniesione na 

reklamę 1%: 

1.191,26 zł 

działalność odpłatna 18.949,55 50.193,10 

dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 

siedzibą w Toruniu w ramach środków przyznanych 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadania: Rehabilitacja 

zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych „Z 

nadzieją w przyszłość” 

4.936,00 7.004,08 

w tym: 

- pokryte dotacją 

4.936,00, 

- wkład własny 

2.068,08 

zbiórka publiczna: „Dzieci Dziękują!” (nr zbiórki 

2014/1823/OR) 

865,00 0,00 

zakup od Gminy Miasta Toruń budynku będącego 

siedzibą Fundacji 

 4.475,63 

 

4. W 2014 roku Zarząd Fundacji podjął 2 uchwały – odpisy w załączeniu. 

Informacje o wysokości wyodrębnionych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł: 

5. Łączna kwota przychodów Fundacji ogółem: 1.761.524,41 zł,  

w tym: 

 przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 1.717.696,32 zł, w tym: 

o kontrakt z NFZ - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum dla 

Dzieci „Nadzieja”: 701.237,03 zł, 
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o kontrakt z NFZ - Stacjonarny Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy: 675.075,42 

zł, 

o darowizny: 225.396,97 zł, 

o przychody z 1%: 115.121,90 zł, 

o zbiórka publiczna: 865,00 zł 

 przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 18.949,55 zł, 

 przychody z działalności gospodarczej: 0,00 zł, 

 przychody finansowe (odsetki z lokat bankowych): 19.207,96 zł, 

 pozostałe przychody: 5.670,58 zł, w tym: 

o dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu w 

ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadania: Rehabilitacja zawodowa i 

społeczna osób niepełnosprawnych „Z nadzieją w przyszłość”: 4.936,00 zł, 

o refundacja zatrudnienia z Urzędu Pracy: 586,08 zł, 

o sprzedaż zbędnych materiałów: 86,50 zł 

o uzgodnienie rozrachunków z kontrahentami: 62,00 zł. 

 Informacja o źródłach przychodów Fundacji: 

 kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia: 1.376.312,45 zł, 

 środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy: 4.936,00 zł, 

 z darowizn osób fizycznych i prawnych: 225.396,97 zł, 

 przychody z 1%: 115.121,90 zł, 

 zbiórka publiczna: 865,00 zł, 

 działalność odpłatna pożytku publicznego: 18.949,55 zł, 

 z innych źródeł, np. spadki, zapisy: 0,00 zł, 

 odsetki od rachunków bankowych: 19.207,96 zł, 

 refundacja z Urzędu Pracy (zatrudnienie osoby bezrobotnej): 586,08 zł, 

 sprzedaż zbędnych materiałów: 86,50 zł, 

 odpisane zobowiązania: 62,00 zł. 
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6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Fundację w ramach celów 

statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. 

W 2014 roku prowadzono działalność odpłatną w rozumieniu przepisów o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (szczegółowo opisano powyżej, w punkcie 2). Objęła 

ona główne koszty pobytu w Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży, 

które nie są finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli 

wyżywienie oraz media (ogrzewanie, energia elektryczna, woda i ścieki, wywóz odpadów 

komunalnych). 

Przychody z działalności odpłatnej: 18.949,55 zł. 

Koszty działalności odpłatnej: 50.193,10 zł, w tym: 

- wyżywienie: 13.556,31 zł, 

- woda i ścieki: 3.140,29 zł, 

- energia elektryczna: 8.598,80 zł, 

- wywóz odpadów komunalnych: 3.741,36 zł, 

- ogrzewanie Oddziału: 21.156,34 zł. 

7. Działalność gospodarcza: w 2014 roku nie prowadzono działalności gospodarczej. 

8. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych: 1.650.067,97 zł, w tym: 

 koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 

1.599.874,87 zł, 

 koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego: 

50.193,10 zł, 

b) koszty administracyjne wyniosły 201.609,39 zł, w tym: 

 zużycie materiałów i energii – 30.134,88 zł, 

 usługi obce 57.495,80 zł, 

 podatki i opłaty 2.090,36,00 zł, 

 wynagrodzenia wraz z narzutami 80.923,50 zł, 

 amortyzacja 27.420,32 zł, 

 pozostałe koszty 3.544,53 zł. 
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c) Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, 

d) pozostałe koszty 2.061,21 zł oraz koszty finansowe 2,61 zł. 

9. Dane o zatrudnieniu w Fundacji: 

a) na dzień 31.12.2014 roku Fundacja zatrudniała: 

 19 osób na podstawie umowy o pracę, 

 15 osób na podstawie umowy-zlecenia. 

b) liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska: 

 pracownicy administracji: 1 osoba 

 pracownicy medyczni, pedagodzy, psycholog – 18 osób. 

Część pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonuje również prace 

administracyjne. 

c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie dotyczy. 

10.  Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w Fundacji: 

a) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę łącznie: 666.657,63, w tym:  

 wynagrodzenia zasadnicze: 607.126,37 zł, 

b) nagrody: 0,00 zł 

c) premie: 0,00 zł, 

d) inne świadczenia: 59.531,26 zł, 

e) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie dotyczy. 

11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: 

a) wypłaconego łącznie członkom  zarządu i innych organów fundacji: członkowie Zarządu 

oraz Rady Fundacji z tytułu pełnienia swoich funkcji w organach Fundacji nie otrzymują 

wynagrodzenia. 

b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą: nie dotyczy. 

12. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych: 317.528,50 zł. 

13. Dane o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych: Fundacja nie udziela 

pożyczek. 

14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 
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Na rachunkach bankowych w Banku Zachodnim WBK SA: 

- rachunek bieżący 0,00 zł, 

- lokaty 1.424.616,24 zł, 

- rachunek walutowy 9.046,87 USD. 

W 2014 roku zlikwidowano rachunek w banku Pekao SA. 

15. Dane o nabytych obligacjach: Fundacja nie posiada obligacji. 

16. Dane o wielkości nabytych udziałów lub akcji: Fundacja nie posiada udziałów ani akcji. 

17. Dane o nabytych nieruchomościach: w dniu 27 października 2014 roku podpisano akt 

notarialny (Repertorium A numer 5528/2014) potwierdzający umowę z Gminą Miasta 

Toruń o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste działek o łącznej powierzchni 0,9088 

ha, do dnia 27 października 2054 roku oraz sprzedaż Fundacji Społeczno-Charytatywnej 

Pomoc Rodzinie i Ziemi budynku o powierzchni użytkowej 682,90 m2, położonego w 

Toruniu przy ul. Włocławskiej 169b, będącego siedzibą Fundacji. Rzeczoznawca 

majątkowy wycenił wartość budynku na 895.126 zł. W wyniku bonifikaty zastosowanej  

przez Gminę Miasta Toruń budynek nabyto za cenę 4.475,63 zł. 

18. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych: 

Pozostałe środki trwałe zwiększyły się o 43.479,52 zł. 

a) Pozostałe aktywa rzeczowe zwiększyły się o 19.980,28 zł. 

Nabyte aktywa rzeczowe: 

- rozbudowa telewizji przemysłowej (monitoring): 4.034,40 zł, 

- łóżko rehabilitacyjne Hannah: 4.000,00 zł, 

- łóżko rehabilitacyjne Hannah: 4.000,00 zł, 

- łóżko rehabilitacyjne Olaf: 4.204,88 zł, 

- ssaki 3.741,00 zł 

 

b) Inwestycje w obcym środku trwałym (przebudowa i adaptacja budynku, w którym 

mieści się siedziba Fundacji i Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy) – nakłady 

poniesione do 27 października 2014 roku, czyli nabycia budynku: 23.499,24 zł, 

 

19. Suma bilansowa aktywów i pasywów na dzień 31.12.2014 roku wynosi 1.800.598,42 zł. 

20. Dane o wartości zobowiązań Fundacji:   

- zobowiązania długoterminowe: 0,00 zł 
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- zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne: 74.841,99 zł. 

21. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe oraz samorządowe: w 

2014 roku Fundacji nie zlecono zadań przez podmioty państwowe i samorządowe. Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielił natomiast wsparcia na realizację zadania 

publicznego „Z nadzieją w przyszłość”  (szczegółowy opis w punkcie 3 Sprawozdania). 

22. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: w 2014 

wystąpiły zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-

4R oraz PIT-8AR). Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. 

23. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych: Fundacja składa deklaracje CIT-8,  

PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 oraz DN-1. 

W 2014 roku w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola. 

 

 

Prezes Zarządu Aleksandra Ruszczak-Baucz (-) 

Wiceprezes Zarządu Halina Wiśniewska (-) 

Członek Zarządu  Ewa Biedrzycka (-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


