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Lp. Działanie Koszty 

1 Dane rejestracyjne fundacji  

 • Dane fundacji: 
Fundacja „Światło” 
ul. Grunwaldzka 64 
87–100 Toruń 
tel./fax. 56 651 12 17 
KRS: 0000183283 (data wpisu: 17 grudnia 2003) 
REGON: 871693371 
 

• Skład Zarządu: 
Janina Mirończuk – Prezes 
ul. Powstańców Wielkopolskich 39 
87–100 Toruń 
 
Magdalena Szwechowicz – Członek Zarządu 
ul. Fabryczna 3/1 
87–100 Toruń 
 
Maria Centkowska – Członek Zarządu 
ul. Dojazd 4A/41 
87–100 Toruń 
 

Cele statutowe: 
1. podejmowanie działań humanitarnych mających na celu 

optymalizację warunków      podopiecznych wszystkich 
jednostek organizacyjnych Hospicjum „Światło“, także 
zwiększanie liczby beneficjentów objętych    specjalistyczną 
opieką, 

2. promowanie i wspomaganie prac osób i środowisk związanych 
z Hospicjum  „Światło“, 

3. łamiąca stereotypy edukacja poprzez propagowanie idei 
hospicyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli pielęgniarek 
i pielęgniarzy w opiece długoterminowej, 

4. szkolenie i doskonalenie umiejętności personelu medycznego i 
administracyjnego ruchu hospicyjnego, 

5. propagowanie właściwego stosunku do osób wskutek choroby 
bądź trwałego kalectwa wyobcowanych społecznie, 
prowadzenie działań na rzecz ich reintegracji, 

6. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w 
dziedzinach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych, ze szczególnym naciskiem  na opiekę 
paliatywną / hospicyjną. 

7. działalność kulturalna służąca integracji i wspieraniu ciężko 
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chorych i niepełnosprawnych 

2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji 
celów statutowych. 

 

 Od stycznia do października 2009 roku fundacja realizowała cele  
statutowe poprzez: 

 

2.1 Akademia Walki z Rakiem  
 
Program poradnictwa psychologicznego, socjalnego, żywieniowego dla 
osób chorych na raka i wychodzących z choroby. Zajęcia prowadzone 
są idywidualnie i w grupach.  
 
Prowadzenie poradnictwa współwinansowały: 

- UM Poznań – Oddział Poznań 
- Gmina Wrocław – Oddział we Wrocławiu 
- UM Warszawa – Oddział w Warszawie 

 
Akademia Walki z Rakiem  - Poznań: 
 

• Projekt   dofinansowany przez Urząd Miasta Poznania  
W ramach którego 20 czerwca 2009 roku zorganizowano Piknik. 
Podczas pikniku odbyły się przejazdy wozami konnymi, joga w 
plenerze, tańce w kręgu, wspólne śpiewanie, zabawy i tańce, ognisko i 
grill z karkówką, kiełbaskami i napojami. 

• Otwarcie kolejnej grupy terapii tańcem i ruchem (DMP) 
Terapia skierowana jest do osób doświadczających chorobę 
nowotworową, członków rodzin, osób poszukujących polepszenia 
jakości, lubiących ruch i taniec jako sposobu wyrażania siebie i 
kontaktowania się z własnymi emocjami, chcą poprawić osobiste 
umiejętności porozumiewania się 

• Spotkanie z Filozofem egzystencjalnym 
• Spotkania-warsztaty  ze stylista fryzur 

 
Akademia Walki z Rakiem Wrocław: 
 

• Projekt „Program poprawy jakości życia osób 
niepełnosprawnych“ dofinansowany przez Wydział Zdrowia 
Miasta Wrocławia. 

W ramach proejktu zorganizowano: grupę wsparcia dla pacjentów, 
Klub Pacjenta AWzR, grupy wsparcia dla rodzin pacjentów, warsztaty 
weekendowe „Gotowanie dla zdrowia“, zajęcia relaksacyjne, Warsztaty 
weekendowe „Wizaż“ 

• Październiku- I Wrocławska Konferencja 
Psychoonkologiczna „Życie po diagnozie, rak to nie wyrok“ 

 

Akadamia Walki z Rakiem Warszawa: 
 

• Projekt „Program bezpłatnej pomocy psychologicznej i 

Dotacje łącznie: 113 720,00 
Koszty: 1 296,62 zł 
 
 
 
Dotacje: 
56 260,00 zł 
27 860,00 zł. 
29 600,00 zł 
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informatycznej dla osób chorych na nowotwory i ich rodzin“ 
W ramach projktu odbywały się: warsztaty psychoedukacyjne, porady 
psychologiczne, dietetyczne, pracownika socjalnego, wizażysty oraz 
rehabilitacja. 

• Akademia otrzymała dotację na realizację projektu Akademia 
Walki z Rakiem. Projekt jest finansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

2.2 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji „Światło“  
 
 
Przekazane wsparcie finansowe w związku z trudną sytuacją Zakładu 
w kwocie 130  000 zł. 
 
Fundacja „Światło“ wsparła ZOL w postaci zakupu materiałów na 
zajęcia grupowe, odżywek dla pacjentów, wyjścia terapeutyczne 
(Barbarka, Orbitarium, Spacer po Bulwarze), fototapety do pokojów 
pacjentów, wyjazd rehabilitacyjny, łącznie w kwocie 17 609 zł. 
 
Udział w turnusie rehabilitacyjny dla dwóch osób wybudzonych ze 
śpiączki w ośrodku rehabilitacyjnym w Sarbinowie. 
 
W ramach projaktu „Wybudzić sie i co dalej“ dofinansowanego przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódźtwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
PFRON dwóch podopiecznych ZOL-u uczestniczyło w 
dwutygodniowym obozie rehabilitacyjnym w Ośrodku 
rehabilitacyjnym w Sarbinowie. 
  
Podpisanie umowy partnerskiej z Fundacją AKOGO na potrzeby 
projketu partnerskiego prowadzonego przez ww fundacje. 

Koszty łączne:  
153 816,96 zł. 
 
Koszty: 130 000,00 zł. 
 
 
Koszty: 17 609,00 zł. 
 
 
 
 
Koszty: 6240,00 zł. 
 
 
Koszty opisane w punkcie 
2.5 
 

2.3 Hospicjum „Światło“  
 
W ramach projektu „Szkolenie wolontariouszy na potrzeby Światła“ 
dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego zostanie przeszkolonych 70 osób, osoby te po 
zakończeniu kursu i pomyślnie zdanym egzaminie otrzymają certyfikat 
Wolontariusza Medycznego. 
 
Projekt sali na potrzeby archiwum.   
 
Fundacja zakupiła na potrzeby Hospicjum upominki dla 
wolontariuszy(ceramiczne anioły) w kwocie 200 zł. 
 
Trzy szkolenia dla pracowaników hospicjum „Światło“ z zakresu; 
motywacji, przywództwa oraz coachingu. 
 
Udział dzieci osieroconych, będących pod opieką Funduszu 
Stypendialnego Kaganek w letnich koloniach. 

Koszty łączne: 25 806,77 
 
Koszty opisane w punkcie 
2.5. 
 
 
 
 
Koszty: 4 088,00 zł. 
 
Koszty: 200,00 zł. 
 
 
Koszty: 6 700,00 zł. 
 
 
Koszty opisane w punkcie 
2.4 
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W ramach projektu „Wsparcie w niepowtarzalnym dla każdego 
okresie zycia“ w którym wzięło udział 475 osób, ktore zostały 
przeszkolone i zdobyły wszechstronną wiedzę z zakresu opieki 
paliatywnej. 
 
Udział w ogólnopolskiej akcji „Głosy dla Hospicjum“ w ramach, której 
został wystawiony spektakl „Miasto Aniołów II -  Anatomia miłości“    
 
Pola Nadziei - Ogólnopolska akcja charytatywna, której celem jest 
solidaryzowanie się z osobami chorymi na raka(punkt 2.6). 
 
Fundacja wsparła finansowo zakup samochodu wielosobowego na 
potrzeby Hospicjum „Światło”. 

 
Koszty opisane w punkcie 
2.5 
 
 
 
Koszty: 2 440,00 zł. 
 
 
Koszty opisane w punkcie 
2.6 
 
 
Koszt: 15 000 zł. 

2.4 Kaganek 
 

• 15-22 sierpnia – 9 podopiecznych uczestniczyło w obozie w 
Sępólnie Krajeńskim 

Grupa podopiecznych z „Kaganka” wypoczywała w jednym z 
ośrodków rekreacyjnych w Sępólnie Krajeńskim. Dzieci podczas 
tygodniowego pobytu miały okazję zwiedzić okolicę Sępólna 
Krajeńskiego, wybrały się również wspólnie do pobliskiego 
Aquaparku. Całemu pobytowi towarzyszyły liczne konkursy, zawody 
sportowe, gry sprawnościowe, i oczywiście codzienne zmagania w grę 
w karty. 

• W marcu 15 podopiecznych odwiedziło Muzeum Piernika i 
uczestniczyło w seansie filmu w kinie 

• Pod koniec czerwca dwie dziewczynki dzięki życzliwości 
Fundacji Hospicyjnej były na dwu tygodniowym obozie 
kajakarsko-żeglarskim. 

• We wrześniu dziesięcioro dzieci będących w trudnej sytuacji 
materialnej otrzymało pomoc w postaci wyprawek szkolnych.  

Koszty łączne: 3263,37 
 
Koszty: 2 413,06 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koszty: 408,86 zł. 
 
 
 
 
Koszty: 441,45 
 

2.5 Udział w projektach: 

 
 

• „Wybudzić się i co dalej?”  
By wybudzanie miało sens, trzeba stworzyć byłym śpiochom szansę  na 
optymalne wykorzystanie możliwości ich przywróconego życiu ciała i 
ducha. Intensywnie prowadzona rehabilitacja pod okiem 
doświadczonych praktyków pozwoli osobom wybudzonym na powrót 
do społeczeństwa. 
Cele zadania: 
- podniesienie sprawności społecznej i fizycznej 10 osób wybudzonych 
ze śpiączki 
- nabycie i rozwinięcie umiejętności społecznej aktywności 
- integracja społeczna 

Dotacja łącznie: 
 118 633,00 zł 
Wkład własny łącznie: 
 129 608,84 
 
 
Dotacja: 30 000,00 zł. 
Wkład własny: 20 937,52  
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- monitorowanie i  dokumentowanie zabiegów, zmian zachodzących u 
pacjentów zarówno negatywnych jak i pozytywnych, zachodzących w 
zakresie sprawności beneficjenta 
- poprawa sprawności psychicznej beneficjentów dzięki stymulacji 
ruchem  
- przywracanie funkcji ruchowych, zaburzonych wskutek urazu 
mózgu                                                                                      
- zmniejszenie spastyczności 
- przywrócenie równowagi psychicznej i fizycznej ciała 
- ukazanie możliwości znalezienia pracy beneficjentom 
- pozyskanie wiedzy z zakresu autoprezentacji, pisanie listów 
motywacyjnych, CV i możliwości ubiegania się o pracę 
 

• „Jest życie w śpiączce i po śpiączce” projekt jest 
dofinansowany przez Urząd Marszałkowski województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. 

Cel nadrzędny projektu został osiągnięty poprzez propagowanie 
interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu postępowania z osobami w stanie 
apalicznym w środowiskach, które roztaczają nad nimi opiekę 
począwszy od rodzin, bliskich po pracowników i wolontariuszy 
szpitali, ZOL-i, ZOP-ów, DPS-ów, a co za tym idzie, stworzenie lobby 
na rzecz osób w stanie apalicznym. 
W ramach projektu została zorganizowana konferencja, która 
skoordynowała działania w interesie tej grupy pacjentów marginalnie 
traktowanych przez służbę zdrowia, poszerzy wiedzę społeczeństwa 
na temat pacjentów apalicznych jako specyficznej grupy osób 
niepełnosprawnych, wyedukowała personel medyczny oraz ludzi na co 
dzień związanych z osobami w stanach apalicznych. 
 

• „Wsparcie w niepowtarzalnym dla każdego okresie życia” 
projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Cel zadania: 
- Wzmocnienie psychiczne, podniesienie samooceny, wiary we 

własne siły oraz poszerzenie wiedzy z zakresu opieki nad osobami 
w stanie wegetatywnym u rodzin zajmujących się bliskimi w 
śpiączce. W szkoleniu wzięło udział 40 osób opiekujących się 
bliskimi w stanie wegetatywnym. 

- Optymalizacja opieki zaowocuje poprawą komfortu życia 
pacjentów tych pacjentów. 

 
 
 

• „Miasto Aniołów” projekt dofinansowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Cele projektu: 
- wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej i 
społecznej w Toruniu; promocja Torunia jako miasta sprzyjającego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotacja: 33 250,00 zł 
Wkład własny: 85 350,63 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotacja: 24 000,00 zł. 
Wkład własny:  1 890,80 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotacja: 20 000 zł 
Wkład własny: 19 621,96 zł 
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rozwojowi lokalnej twórczości oraz nieobojętnego na problemy grup 
marginalizowanych społecznie; rozwój świadomości obywatelskiej i 
kulturowej mieszkańców Torunia; konsolidacja różnych środowisk 
wokół wydarzeń artystycznych propagujących tolerancję i otwartość na 
potrzeby niepełnosprawnych 
 

• „Szkolenie wolontariuszy na potrzeby Światła” projekt 
dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego.  

Głównym celem szkolenia było przygotowanie zarówno merytoryczne 
jak i praktyczne osób, które ukończyły 18 rok życia do pełnienia 
posługi jako wolontariusze medyczni, oraz ludzi w dowolnym wieku 
jako wolontariusze akcyjni. Działania wolontariuszy są działaniami 
dzięki, którym  poprawiamy komfort przebywania pacjentów na 
oddziałach hospicyjnych, na oddziale apalicznym, oraz osób 
wybudzonych. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 70 
wolontariuszy, którzy w większości, po zakończeniu projektu 
utrzymują współpracę z Hospicjum i Fundacji „Światło”.    
 

 
 
 
 
 
 
Dotacja: 11 383,00 zł. 
Wkład własny: 3508,93 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Pola Nadziei 
 
Ogólnopolska akcja charytatywna, której celem jest solidaryzowanie się 
z osobami chorymi na raka.  
Październik 2009 - sadzenie żonkili. W akcji weźmą udział  toruńskie 
szkoły i inne organizacje, przed którymi powstaną żonkilowe Pola 
Nadziei – VI Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół 
Technicznych nr XI, Zespół Szkół Elektrycznych i 
Elektromechanicznych, Szkoła Leśna na Barbarce, Gimnazjum nr III, 
Kinoteatra Grunwald, Szkoła Podstawowa w Kaszczorku, Szpital 
Miejski, Baj Pomorski, Przedszkole Słoneczko, Liceum nr V, Hotel 
Filmar, Warsztaty Terapii Zajęciowej Arkadia, Szkoła Podstawowo nr 
32, Gimnazjum nr 16, Hospicjum „Światło“. 
 
Maj 2009 - podczas wiosennej odsłony Pól Nadziei tradycyjnie odbył 
się Rajd Rowerowy na Barbarce. Po raz trzeci towarzyszyli nam 
uczniowie i nauczyciele z toruńskich szkół, przedstawiciele firm, 
zakładów pracy, mieszkańcy torunia. Łącznie 25 drużyn. Po 
zakończeniu rajdu uczestnicy wspólnie biesiadowali przy ognisku. 

Koszty: 593,53 zł. 

2.7 Kampania „JEST ŻYCIE W ŚPIĄCZCE” 
 
We wrześniu Fundacja „ Światło” zorganizowała Kampanię społeczną 
„Jest życie w śpiączce”.  
Kampanię poprzedził wernisaż fotoobrazów  pt.: „Śpiące opowieści” 
autorstwa Klaudii i Stanisława Winiarskich przedstawiających 
podopiecznych Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego Fundacji „ Światło”. 
Wernisażowi towarzyszył występ wolontariuszy Teatralnej Grupy 

Koszty: 13 125,90 zł. 
Darowizny: 14 910,00 zł 
Opłaty uczestników: 
31 800,00 zł 
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Efata. 
Całe przedsięwzięcie miało miejsce 6 września, w Miejskim Domu 
Kultury w Toruniu. 
 
7-8 września w Hotelu Filmar odbyła się II Ogólnopolska Konferencja 
„Jest życie w śpiączce”, jej celem było dotkniecie tematów 
potwierdzających życie w śpiączce, ale też zaprezentowanie głosy 
wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki, jak należy to życie 
wydobyć i doskonalić, a przez to podjąć działania zapewniające 
osobom w stanie wegetatywnym właściwe miejsce w społeczeństwie. 
Uczestnicy konferencji wraz z wykładowcami, z rodzinami osób w 
stanie wegetatywnym wypracowali Deklarację Toruńską, w której 
znalazły się postulaty do organizatorów opieki w kraju. Deklaracja 
zostanie wysłana do wszystkich instytucji stanowiących o opiece 
zdrowotnej w naszym kraju.  
W konferencji uczestniczyło 270 gości z całej Polski, a wykłady 
prowadzone były przez 13 wykładowców i prelegentów.  
 
Konferencji towarzyszył spektakl muzyczny „Miasto Aniołów II-
Anatomia miłości” w wykonaniu Toruńskiej Grupy Teatralnej Efata, to  
muzyczna opowieść o losach Śpiochów i osób, które współtworzą ich 
trudny świat.  
 
Spektakl był wystawiany pięciokrotnie w Baju Pomorskim w Toruniu. 

2.8 Dom dla Wybudzonych EFATA 
 
Wpływy na Dom dla osób wybudzonych EFATA pochodzą z licytacji, 
zbiórek publicznych prowadzonych podczas spektakli Miasto 
Aniołów-anatomia Miłości oraz 1% podatku dochodowego 
przekazanego na Fundację „Światło”. 
 
W roku 2009 zakupiono grunt pod budowę domu. Działka płożona jest 
w Cierpicach pod Toruniem. 
 
Projekt Domu EFATA powstaje dzięki życzliwości francuskiego 
architekt, projekt wykonywany jest wolontarystycznie. 
 
 Dom dla Osób Wybudzonych ze śpiączki nie będzie żadnego rodzaju 
zakładem co wiąże się z koniecznością finansowania jego działalności. 
Fundacja poszukuje sponsorów strategicznych, którzy długotrwale 
zachcą wspierać działalność Domu EFATA.  

Darowizny: 114940,00 zł 
 
 
 
 
 
 
Koszty: 250 000,00 zł 

2.9 Kampania 1% 
 
Kwoty zebrana przez poszczególne odziały Fundacji „Światło“ z tytułu 
1%: 
Toruń -  695 707, 09zł. 
Poznań  -  25  194,25 zł 
Warszawa – 34 088,31 zł 

Zebrano łącznie:  
904 312,02 zł. 
Koszty: 33 418,21 zł. 
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Wrocław – 5 878,98 
Wpłaty celowe, ZOL, Hopsicjum, podopieczni - 143 443,39 

2.10 Współpraca z Kujawsko-Pomorskim Bankiem Żywnościowo-
Rzeczowym 
 
Dary żywnościowe zostały w całości przekazane na potrzeby 
Hospicjum „Światło“ i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Fundacji 
„Światło“.  

Koszty: 6 000,00 zł 
Wpływy w darowiznach 
rzeczowych: 80 272,78zł. 

2.11 IV Jasełka ze Światłem 
Jak co roku na deskach Teatru Baj Pomorski Grupa EFATA wystawiła 
Jasełka ze światłem. Spektakl wystawiono pięć razy oraz dodatkowy 
piaty spektakl zagrano w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 
 
W roku 2009 poniesiono również koszty za rok 2008 za III Jasełka ze 
Światłem w wysokości 2 000,00 zł 

Koszty: 8 663,86 zł. 
 
 
 
 
 
Koszty: 2 000 zł 

3 Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach 
finansowych 

 

 Zakup działki pod budowę Domu EFATA 250 000,00 zł. 

4 Odpis Uchwał Zarządu Fundacji.  

 W załączniku odpis uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej.  

5 Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem 
źródeł. 

 

 Dotacje: 
 

• Gmina Wrocław -27 860 zł 
• Urząd Marszałkowski Toruń – 68 633,00 zł 
• Urząd Miasta – Warszawa – 29 600,00 zł 
• Urząd Miasta Poznań – 51 000,00 zł. 
• Gmina Toruń – 20 000,00 zł. 
• PFRON – 30 000,00 zł. 
• PZU Warszawa – 6 705,77 zł. 
• Starostwo Poznań – 5 260,00 zł. 

 
Nawiązki - 5 950 zł 
Przychód 1% - 760 868,63 zł 
Darowizny – 41 002,30 zł 
Inne przychody określone statutem – 61 484,17 zł 
Odsetki bankowe – 27 413,52 zł 
 

 

6 Informacje o odpłatnych świadczeniach  

 Fundacja nie realizuje odpłatnych świadczeń. - 

7 Działalność gospodarcza  
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 Nie prowadzi. - 

8 Informacje o poniesionych kosztach  

 • Cele statutowe – 799 103,15 zł. 
• Administracja – 17 3 590,30 zł. 
• Realizacja zadań pożytku publicznego – 36 173,96 zł 
• Pozostałe koszty - 710,66 zł. 

 

9 Dane o zatrudnieniu w fundacji  

 Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane 
stanowiska: 

• 1 pracownik na 1/4 Informatyk (od I-XII/09) 
• 1 pracownik na cały etat. Koordynator Programowy (od I do 

XII/09) 
• 2 pracowników-umowa zlecenie,  Asystent Koordynatora 

Programowego ( od I do XII/09 ) 
• 1pracownik- umowa zlecenie, Ksiegowa (I-XII/09) 

 

10 Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji  

 • Wynagrodzenia – 41 133,78 zł.  

11 Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia 

 

 Roczne wynagrodzenie 41 133,78 zł.  

12 Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia  

 Umowy zlecenia - 48 200,00 zł 
Umowy o dzieło - 5 998,00 zł.  

 

13 Dane o udzielanych przez fundację pożyczkach pieniężnych  

 - - 

14 Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych  

 lokaty 926 000,00 zł. 

15 Dane o nabytych  obligacjach  

 Fundacja nie nabywała obligacji. - 

16 Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcjach w 
spółkach prawa handlowego 

 

 Fundacja nie obejmowała udziałów i nie nabywała - 

17 Dane o nabytych nieruchomościach  

 Fundacja zakupiła działkę budowlaną pod budowę Domu EFATA. - 

18 Dane o nabytych  pozostałych środkach trwałych  

 Zakupiono samochód osobowy Renault Kangoo Koszt: 14 500 zł. 

19 Dane o wartości aktywów fundacji  

 Aktywa trwałe 273 729,20 zł. 
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Aktywa obrotowe 987 610,27 zł. 

20 Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów 
statystycznych 

 

 Zobowiązania z tytułu dostaw  
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń majątkowych 
Zobowiązania wobec Hospicjum 
Zobowiązanie podopieczni 

905,78 zł 
1 242,00 zł 
2 073,25 zł. 
11 345,13 zł. 

21 Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe 

 

 - - 

22 Informacja o składanych deklaracjach podatkowych.  

 Fundacja składa do Urzędu Skarbowego deklarację PIT 4R i CIT -8, PIT 
8AR 

- 

23 Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych 

 

 Podatek dochodowy od osób fizycznych 20.XII/2009 zapłacono w 
styczniu 2010 
ZUZ za XII/2009 zapłacono w miesiącu styczniu 2010 

5 186,00 zł 
 
11 649,46 zł 

24 Zestawienie przychodów i kosztów  

 Przychody 
Koszty 
Dochód 
Dochód jest wolny od podatku, ponieważ w całości przeznaczony jest na 
działalność statutową Fundacji.   

1498187,82 zł. 
1009578,07 zł 
488619,75 zł 

25 Informacja o kontroli  

 W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola. - 

 


