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 Fundacja Wspierania Przewlekle Chorych – Opieka Paliatywna „CARE” została 

powołana do życia na mocy aktu notarialnego z 28.08.2007r. Oświadczeniem o Ustanowieniu 

Fundacji, a w dniu 25.03.2008r. Sąd Rejonowy Poznań -  Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, dokonał jej wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, 

Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej. 

 W dniu 31.03.2008r. Fundacja „CARE” uzyskała numer identyfikacyjny 

 REGON: 300805616 

 W dniu 01.04.2008r. Fundacja uzyskała numer identyfikacji podatkowej 

 NIP: 782-24-24-617 

 

Fundacja dnia 22.07. 2009r. złożyła wniosek o wpisanie jej na listę organizacji pożytku 

publicznego i w dniu 04.09.2009r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Zmiany 

w KRS dokonał Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego. 

 

 Fundacja Wspierania Przewlekle Chorych – Opieka Paliatywna „CARE” działa w 

oparciu o Statut z dnia 12 listopada 2007r. 

Fundacja „CARE” realizuje cele z zakresu ochrony i promocji zdrowia w zakresie rozwijania i 

popierania postaw i działań wspierających opiekę paliatywną nad chorymi w przebiegu 

chorób nowotworowych oraz innych chorób przewlekłych. Pomoc społeczną, w tym pomoc 

rodzinom i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w związku z chorobami 

nowotworowymi i przewlekłymi. Wspierania organizacyjne i rzeczowe zarówno osób 

fizycznych jak i jednostek organizacyjnych, które podejmują działanie w zakresie opieki 

paliatywnej. 

 Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań. Fundacja działa na podstawie przepisów 

Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o Fundacjach i nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji. Zewnętrznym organem 

nadzoru jest Minister Zdrowia. W związku z uzyskaniem wpisu na listę organizacji pożytku 

publicznego zewnętrznym organem nadzoru jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. 
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Zgodnie ze statutem skład pierwszych organów Fundacji został wskazany przez fundatorów. 

 

Na dzień 31.12.2009, Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób: 

- Prezes Fundacji – Zbigniew Popow, 

- Z-ca Prezesa Fundacji – Renata Andrzejewska. 

Rada Fundacji składa się z również z dwóch osób: 

- Przewodniczący Rady Fundacji – Aneta Chrabąszczewska, 

- Z-ca Przewodniczącego Rady Fundacji – Maria Piechocka. 

Sprawozdanie finansowe Fundacji obejmuje okres od dnia 01.01.2009 do dnia 

31.12.2009r., z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości z 29 września 1994  

(Dz.U.Nr 121, poz.591 ze zm.) oraz komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 20 grudnia 

2002 roku nr 1/DR/2003 (Dz.Urz.Min.Fin. z 2003r. Nr 1, poz.2) w sprawie prezentacji danych 

w sprawozdaniach finansowych za rok 2002 przez jednostki inne niż banki i zakłady 

ubezpieczeń. 

 Sprawozdanie finansowe za rok 2009 sporządzono na podstawie ksiąg rachunkowych, 

przy założeniu kontynuacji działalności. 

 Środki trwałe, których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 3500,00 zł są 

amortyzowane jednorazowo ( w pełnej kwocie odpowiadającej ich wartości jednostkowej), 

w momencie ich przekazania do użytkowania. Ewidencjonowane są na właściwych kontach 

oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych. 

 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3500,00 zł. 

podlegają amortyzacji począwszy od miesiąca następnego po ich przekazaniu do używania, 

według metody liniowej zgodnie z zasadami amortyzacji określonymi w ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. ( Dz.U.Nr 54 z 2000 roku, poz. 654 

ze zm.). 

 Fundacja „CARE” nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszystkie przychody są 

przekazywane na działalność statutową, w związku z czym korzysta ze zwolnienia od podatku 

dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 z 2000 roku, poz.654 ze zm.). 

 Rachunek zysków i strat sporządzono w wariancie porównawczym. 
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 Sprawozdanie finansowe za rok 2009 składa się z: 

 - wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 

 - bilansu, 

 - rachunku zysków i strat, 

 - informacji dodatkowej.  

 

  

 



FUNDACJA WSPIERANIA PRZEWLEKLE CHORYCH - OPIEKA PALIATYWNA "CARE" REGON: 300805616
(nazwa jednostki) na dzień: 31.12.2009 (numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz AKTYWA Wiersz PASYWA
1 2 pocz ątek roku koniec roku 1 2 pocz ątek roku koniec roku
A Aktywa trwałe -                          -                          A Fundusze własne 2 669,20                 2 041,31                 

I Wartości niematerialne i prawne -                          -                          I Fundusz statutowy 200,00                    2 669,20                 

II Rzeczowe aktywa trwałe II Fundusz z aktualizacji wyceny

III Należności długoterminowe -                          -                          III
Wynik finansowy netto za rok 

obrotowy
2 469,20                 627,89 -                   

IV Inwestycje długoterminowe -                          -                          1 Nadwyżka przychodów nad kosztami 
(wielkość dodatnia)

V
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
2 Nadwyżka kosztów nad przychodami 

(wielkość ujemna)
627,89 -                   

B Aktywa obrotowe 2 669,20                 2 041,31                 B
Zobowi ązania i rezerwy na 

zobowi ązania
-                          -                          

I
Zapasy rzeczowych aktywów 

obrotowych
-                          -                          I

Zobowiązania długoterminowe z 
tytułu kredytów i pożyczek

-                          -                          

II
Zobowiązania krótkoterminowe i 

fundusze specjalne
-                          -                          

1 Kredyty i pożyczki
2 Inne zobowiązania
3 Fundusze specjalne

III Inwestycje krótkoterminowe 2 669,20                 2 041,31                 III Rezerwy na zobowiązania
1 Środki pieniężne 2 669,20                 2 041,31                 IV Rozliczenia międzyokresowe -                          -                          

2 Pozostałe aktywa finansowe 1
Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów

C
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
2 Inne rozliczenia międzyokresowe

Suma bilansowa 2 669,20                 2 041,31                 Suma bilansowa 2 669,20                 2 041,31                 

.....................................
Data sporządzenia: 31.03.2010 Podpisy

BILANS

Stan na Stan na 

II Należności krótkoterminowe



..............................................FUNDACJA WSPIERANIA PRZEWLEKLE CHORYCH - OPIEKA PALIATYWNA "CARE" REGON: 300805616
(Nazwa jednostki) (Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień  31.12.2009

 Kwota za rok poprzedni  Kwota za rok obrotowy 

2008 2009
1 2 3 4
A. Przychody z działalno ści statutowej 2 900,00                2 550,00                
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem 2 900,00                2 550,00                
B. Koszty realizacji zada ń statutowych 431,21                   2 299,85                
C. Wynik finansowy na działalno ści statutowej (wielko ść dodatnia lub ujemna) (A-B) 2 468,79                250,15                   
D. Koszty administracyjne -                         883,12                   
1 Zużycie materiałów i energii -                          
2 Usługi obce 483,12                   
3 Podatki i opłaty 400,00                   
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -                          
5 Amortyzacja -                          
6 Pozostałe -                          
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G ) -                         
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
G. Przychody finansowe 0,41                       5,08                       
H. Koszty finansowe
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalno ści (wielko ść dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 2 469,20                627,89 -                  
J. Zyski i straty nadzwyczajne -                         -                         
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia -                          
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna -                          
K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 2 469,20                627,89 -                  
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) -                          
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) -                          

Data sporządzenia: 31.03.2010 Podpis

WyszczególnieniePozycja

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 

ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2009 

 

 Fundacja Wspierania Przewlekle Chorych – Opieka Paliatywna „CARE” rozpoczęła 

działalność 26 marca 2008r. 

 Fundacja nie zatrudnia pracowników, a zarówno Zarząd Fundacji jak i Rada Fundacji 

działają w  całości charytatywnie. 

Korzystając z uprzejmości zaprzyjaźnionych firm Fundacja nie ponosi kosztów 

administracyjnych, związanych z wynajmem pomieszczeń, kosztami telefonów, zapłatą za 

usługi związane z uruchomieniem strony internetowej, czy wydrukowaniem ulotek 

informacyjnych. Jedyne koszty administracyjne jakie Fundacja poniosła w roku 2009 to koszt 

utrzymania strony internetowej oraz koszt opłaty sądowej w związku z wpisaniem Fundacji 

na listę organizacji pożytku publicznego. 

Dzięki takiemu stanowi rzeczy, wszystkie zgromadzone środki może przeznaczyć na pomoc 

osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w związku z chorobami 

nowotworowymi i przewlekłymi. 

 

 

I. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów w roku 2009. 

1. Aktywa trwałe 

Fundacja „CARE” nie posiada majątku trwałego. 

2. Aktywa obrotowe 

a) Na dzień bilansowy Fundacja nie posiada należności, 

b) W pozycji środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazano saldo w 

wysokości: 2.041,31 zł, które jest saldem bieżącego rachunku bankowego. 

3. Fundusz statutowy 

Fundusz statutowy wynosił 200,00 zł i został wpłacony przez fundatorów. 

Po zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego za 2008r. zysk z tego roku został 

przekazany w całości na działalność statutową i zwiększył Fundusz Statutowy, który 

na dzień 01.01.2009r. wynosił: 2.669,20 zł. 

Na dzień: 31.12.2009r. Fundusz Statutowy wynosi: 2.041,31 zł. 
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4. Zobowiązania 

Na dzień bilansowy Fundacja ma uregulowane wszystkie zobowiązania. 

 

 

 

II. Rozliczenie przychodów i kosztów 

1. Fundacja „CARE” sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, 

zgodnie z ustawa o rachunkowości. 

2. Przychody i koszty rozliczono w cenach aktualnych, nie zastosowano cen 

ewidencyjnych. 

3. Pozycja: Inne przychody określone statutem w wysokości 2.550,00 zł. to darowizny w 

głównej mierze od osób fizycznych. 

4. Koszty realizacji zadań statutowych w wysokości 2.299,85 zł. to kwota wydatkowana 

na zakup pielucho majtek dla podopiecznych Fundacji. 

5. Przychody finansowe w kwocie 5,08 zł. to kwota odsetek na rachunku bankowym. 
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 Fundacja Wspierania Przewlekle Chorych – Opieka Paliatywna „CARE” z siedzibą w 

Poznaniu przy ul. Romana Maya 1 została powołana do życia na mocy aktu notarialnego z 

28.08.2007r. Oświadczeniem o Ustanowieniu Fundacji, a w dniu 25.03.2008r. Sąd Rejonowy 

Poznań -  Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 

dokonał jej wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, 

Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000302248 

 W dniu 31.03.2008r. Fundacja „CARE” uzyskała numer identyfikacyjny 

 REGON: 300805616 

 W dniu 01.04.2008r. Fundacja uzyskała numer identyfikacji podatkowej 

 NIP: 782-24-24-617 

Fundacja dnia 22.07. 2009r. złożyła wniosek o wpisanie jej na listę organizacji pożytku 

publicznego i w dniu 04.09.2009r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Zmiany 

w KRS dokonał Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sadowego. 

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o Fundacjach i nie 

prowadzi działalności gospodarczej. 

 Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji. Zewnętrznym organem 

nadzoru jest Minister Zdrowia. W związku z uzyskaniem wpisu na listę organizacji pożytku 

publicznego zewnętrznym organem nadzoru jest Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

Zgodnie ze statutem skład pierwszych organów Fundacji został wskazany przez fundatorów. 

Na dzień 31.12.2009, Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób: 

- Prezes Fundacji – Zbigniew Popow, zam. 62-030 Luboń ul. Hugona Kołłątaja 41 

- Z-ca Prezesa Fundacji – Renata Andrzejewska, zam. 62-020 Swarzędz os.  Edwarda 

Raczyńskiego 15/22 

Rada Fundacji składa się z również z dwóch osób: 

- Przewodniczący Rady Fundacji – Aneta Chrabąszczewska, zam. 62-035 Mościenica      

os.Pod Dębem 9 

- Z-ca Przewodniczącego Rady Fundacji – Maria Piechocka,zam. 60-687 Poznań, os.Stefana 

Batorego 7/5 
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 Fundacja Wspierania Przewlekle Chorych – Opieka Paliatywna „CARE” działa w 

oparciu o Statut z dnia 12 listopada 2007r. 

Fundacja „CARE” realizuje cele z zakresu ochrony i promocji zdrowia w zakresie rozwijania i 

popierania postaw i działań wspierających opiekę paliatywną nad chorymi w przebiegu 

chorób nowotworowych oraz innych chorób przewlekłych. Pomoc społeczną, w tym pomoc 

rodzinom i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w związku z chorobami 

nowotworowymi i przewlekłymi. Wspierania organizacyjne i rzeczowe zarówno osób 

fizycznych jak i jednostek organizacyjnych, które podejmują działanie w zakresie opieki 

paliatywnej. 

 Od początku swojego istnienia Fundacja „CARE” podjęła działania w zakresie 

pozyskiwania środków finansowych na realizację swoich zadań statutowych, zarówno od 

osób fizycznych jak i jednostek organizacyjnych. 

Dzięki hojności zaprzyjaźnionych firm, fundacja ponosi koszty administracyjne związane z 

bieżącą działalnością w minimalnym zakresie . Siedziba Fundacji mieści się w udostępnionych 

nieodpłatnie pomieszczeniach. Dzięki sponsorowi została założona strona internetowa oraz 

wydrukowane ulotki i plakaty informacyjne. W 2009r. Fundacja zapłaciła tylko za utrzymanie 

strony internetowej oraz opłatę sądową za wpis na listę organizacji pożytku publicznego. 

 

Zarząd Fundacji i Rada Fundacji pełni swoje obowiązki charytatywnie, wykorzystując także 

swoje prywatne telefony i samochody. 

 

Fundacja objęła swoją opieką osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w związku 

z chorobami nowotworowymi i przewlekłymi i w tym zakresie podjęła współpracę z: 

Poradnią Medycyny Paliatywnej w Puszczykowie oraz Poradnią Leczenia Bólu w 

Puszczykowie. Dnia 19.08.2009r. zostało podpisane Porozumienie O Współpracy z 

Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. 

Dąbrowskiego” Sp. z o.o. w zakresie wspierania opieki paliatywnej na Oddziale Opieki 

Paliatywno – Hospicyjnej Szpitala. 
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W roku 2009 Fundacji udało się pozyskać środki finansowe w wysokości: 2.550,00 z czego 

kwota: 2.299,85 zł została przeznaczona na zakup pieluchomajtek dla podopiecznych 

Fundacji, którym zostały one przekazane, na wniosek osób opiekujących się, po uprzednim 

zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji. 

Fundacja „CARE” nie udzieliła żadnych pożyczek, środki pieniężne są ulokowane na bieżącym 

rachunku bankowym, w kwocie: 2.041,31 na dzień 31.12.2009r. w Gospodarczy Banku 

Spółdzielczym w Mosinie nr rachunku: 31 9048 0007 2008 0003 2809 0001 należącym do 

Fundacji. 

Fundacja „CARE” nie nabyła żadnych obligacji oraz nie objęła udziałów ani nie nabyła akcji w 

spółkach prawa handlowego. 

Nie nabyto żadnych nieruchomości ani innych środków trwałych. 

Suma aktywów i pasywów na koniec 2009r. zamyka się kwotą: 2.041,31 

Fundacja „CARE” w roku obrotowym 2009 nie realizowała działalności zleconej przez 

podmioty państwowe i samorządowe. 

Ze względu na nieprowadzenie działalności gospodarczej Fundacja „CARE” nie była 

zobowiązana do regulowania żadnych zobowiązań podatkowych. 

Fundacja „CARE” złożyła do Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto ul. Warszawska 

183/185, 61-055 Poznań zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika 

podatku dochodowego od osób prawnych na formularzu CIT-8 w terminie, to jest dnia 

31.03.2010r.  
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