
 

 
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji NEUCA dla zdrowia za rok 2014 
 
1) nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u 
wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków 
zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym) oraz 
określenie celów statutowych fundacji 
 
Nazwa Fundacji i dane adresowe: 
FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA 
Siedziba i Adres: 
ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń 
Aktualny adres do korespondencji: ul. Szosa Bydgoska 58, 87 – 100 Toruń 
Adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjaneuca.pl 
tel. (56) 669 40 00 
REGON: 341472427 
Numer KRS i data wpisu do KRS 
KRS: 0000474181 
Data wpisu do KRS: 22.08.2013 
Dane Członków Zarządu Fundacji: 
Wiesława Herba – Prezes Zarządu – zam. ul. Migdałowa 50, Toruń, 
Dorota Kruszewska - Prokurent   
Beata Korzeniewska - Prokurent 
Aleksandra Puskarz – Kusa - Prokurent 
Cele statutowe Fundacji:  
Nadrzędnym celem Fundacji, zbieżnym z głównym celem Narodowego Programu Zdrowia, jest poprawa 
zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu.  
Celami Fundacji są: 
1. Promocja opieki farmaceutycznej i profilaktyki zdrowotnej; 
2. Pomoc w dostępności terapii; lub: dostępie do terapii; 
3. Zmniejszanie nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej; 
4. Działania edukacyjne, profilaktyczne i informacyjne dotyczące podniesienia świadomości zdrowotnej, 
zwłaszcza w zakresie najczęściej występujących schorzeń; 
5. Współdziałanie z innymi jednostkami zajmującymi się ochroną zdrowia; 
6. Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki lekarskiej i farmaceutycznej; 
7. Działania na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej, również w zakresie geriatrii: 
8. Działania na rzecz ochrony zdrowia: 
9. Zwiększenie wiedzy i świadomości zdrowotnej społeczeństwa w celu poprawy kondycji zdrowotnej i  
jakości życia - w szczególności: seniorów, matek i dzieci, młodzieży, osób przewlekle chorych, 
niepełnosprawnych - poprzez działania o charakterze edukacyjnym, aktywizującym, integracyjnym; 
10. Zwiększenie dostępu do opieki farmaceutycznej - w szczególności: seniorów, matek i dzieci, 
młodzieży, osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych; 
11. Wsparcie merytoryczne i współpraca z farmaceutami na rzecz upowszechniania wysokich 
standardów opieki farmaceutycznej. 

http://fundacjaneuca.pl/


 

2)   zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a 
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych  
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Działalność edukacyjną: 
- organizowanie i finansowanie szkoleń, prelekcji, eventów dotyczących edukacji zdrowotnej i opieki 
farmaceutycznej, w ośrodkach i placówkach; 
- prowadzenie i finansowanie akcji profilaktycznych, szkoleniowych i informacyjnych; 
- promowanie opieki farmaceutycznej w aptekach;  
- organizowanie eventów, spotkań, prelekcji w zakresie profilaktyki zdrowotnej; 
- organizowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji i integrację środowiska 
farmaceutów 
- organizowanie badań rynku farmaceutycznego i optymalizowanie procesów występujących na rynku 
farmaceutycznym; 
2. Działalność pomocową: 
- rzeczowe i finansowe wsparcie osób fizycznych i prawnych; 
- organizowanie i prowadzenie bądź finansowanie działalności na rzecz poprawy jakości opieki 
zdrowotnej, w szczególności dedykowanej dla: seniorów, matek z dziećmi, młodzieży, osób przewlekle 
chorych; 
- organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz zmniejszania nierówności w dostępie do opieki 
zdrowotnej. 
3 . Działalność wydawniczą 
4. Zorganizowanie i prowadzenie biura 
 
Charakterystyka działań Fundacji w 2014 roku  
W trakcie roku 2014 działalność Fundacji koncentrowała się na realizacji 4 głównych projektów. 
Wszystkie mają charakter cykliczny, a ich kontynuacja będzie miała miejsce w 2015 roku. Poniżej 
znajduje się krótka charakterystyka każdego z nich. 
 
a) Marsz NEUCA dla zdrowia 
NEUCA dla zdrowia to dobroczynny marsz, którego pierwowzorem były marsze organizowane wcześniej 
przez podmioty z GK NEUCA. 6 września 2014 roku w Toruniu odbyła się III edycja marszu, w której 
wzięło udział ok. 4 tys. uczestników.  
Do udziału w tym międzypokoleniowym 8-kilometrowym spacerze zaprosiliśmy wszystkich 
mieszkańców miasta – młodych ludzi, rodziny z dziećmi, a także seniorów, którzy chcą i lubią aktywnie 
spędzać czas. W trosce o zdrowie wspólnie spacerowaliśmy ucząc się bądź doskonaląc technikę nordic 
walking pod opieką profesjonalnych instruktorów. Każdy z zarejestrowanych uczestników otrzymał 
komplet kijków do nordic walking. 
Troska o kondycję fizyczną nie jest jedynym celem, jaki przyświeca uczestnikom marszu. W tym roku, 
podobnie, jak w poprzednich latach, spacerowaliśmy z  myślą o chorych. Za każdy przebyty przez 
jednego uczestnika kilometr marszu NEUCA przekazała 2 złote na cele dobroczynne. W 2014 roku 
zebrane pieniądze: 151 232 zł, trafiły do toruńskiej Fundacji na Rzecz Hematologii, której celem jest 
stworzenie w Toruniu banku komórek macierzystych (dzięki niemu będzie można wykonywać 
przeszczepy szpiku kostnego również w naszym mieście). 



 

 
Rozgrzewka przed marszem, Rynek Nowomiejski w Toruniu, 6.09.2014 

 
Uczestnicy marszu na starcie, Rynek Nowomiejski w Toruniu, 6.09.2014 



 

 

 
Dziennik Nowości, 25.08.2014 
 
b) W ramach programu wsparcia charytatywnego Fundacja udzieliła wsparcia dla pięciorga chorych 
dzieci (za pośrednictwem fundacji: „Zdążyć z pomocą”, „Rozszczepowe marzenia”, „Dum spiro spero”), a 
także podopiecznych specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębowej Łące, Fundacji na Rzecz 
Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „Zielony Liść”, Stowarzyszenia 
Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi „Oratorium”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Chorobą Nowotworową 
w Bydgoszczy, Stowarzyszenia na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape”. 
O wsparcie (finansowe bądź rzeczowe) w ramach programu wsparcia charytatywnego mogą aplikować 
organizacje i instytucje działające na rzecz chorych i potrzebujących, a także bezpośrednio osoby chore, 
będące podopiecznymi tego typu jednostek.  
W poszczególnych kwartałach 2014 Fundacja przyznała wsparcie następującym podmiotom:  
I kwartał: 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową Bydgoszcz -  
3000 zł 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębowej Łące - 3000 zł 



 

Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony 
Liść” - 3000  zł 
Stowarzyszenie Opieki nad dziećmi Opuszczonymi "Oratorium” – produkty o wartości 2000 zł  
II kwartał: 
Fundacja Dum Spiro Spero - leczenie i rehabilitacja 1 osoby  - 3000 zł 
III kwartał: 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawcze w Dębowej  Łące – paczki świąteczne dla podopiecznych 
ośrodka o wartości 2800 zł  
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, wsparcie dla 2 podopiecznych  – 3000 zł 
Fundacja „Rozszczepowe Marzenia”, dla 1 podopiecznego – 4000 zł 
IV kwartał: 
wnioski rozpatrywane już w 2015 r. 
Łącznie w trzech kwartałach 2014 roku Fundacja udzieliła beneficjnetom wsparcia w wysokości  
23 800 zł. 
 
c) W ramach programu wolontariatu pracowniczego NEUCAaktywni_wolontariat wolontariusze 
Fundacji zrealizowali 8 projektów wolontariackich. Każdy z projektów uzyskał dofinansowanie na 
realizację w wysokości 2 tys. zł. Wśród zrealizowanych projektów znalazły się: 
- organizacja Dnia Matki i Dnia Dziecka dla małych pacjentów - podopiecznych Fundacji Pomocy 
Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu oraz ich rodziców, 
- przygotowanie zaplecza do hipoterapii dla podopiecznych Fundacji Stworzenia Pana Smolenia 
- organizacja Dnia Dziecka dla podopiecznych Pogotowia Opiekuńczo-Wychowawczego "Maluch" 
- organizacja Dnia Dziecka w Brzozie dla podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej 
- remont Domu Pomocy Społecznej w Browinie, mający na celu poprawę warunków bytowych jego 
mieszkańców  
- kontynuacja remontu Domu Dziecka nr 2 w Toruniu 
- popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez zabawę wśród uczniów ZS nr 33, Szkoły Szpitalnej w 
Bydgoszczy  
- promocja aktywnego stylu życia poprzez organizacje pikników dla społeczności lokalnej pow. 
rybnickiego 
- promocja zasad zdrowego życia podczas pikniku dla mieszkańców ośrodka dla uchodźców w Grupie 
k.Grudziądza, prowadzonego przez Polską Akcję Humanitarną. 
 
d) Program Pomocy Pacjentom powstał i realizowany jest przez Fundację z myślą o edukacji 
zdrowotnej społeczeństwa. Program jest realizowany we współpracy z aptekami i placówkami 
medycznymi. Jego kolejne odsłony, w formie przyjaznych spotkań i poradników, w przystępny sposób 
przybliżają zdrowe nawyki oraz sposoby radzenia sobie z najczęściej spotykanymi schorzeniami.  
W 2014 roku ukazało się 7 edycji poradnika o łącznym nakładzie ponad  500 tys. egzemplarzy (co dało 
zasięg: ponad 1 mln czytelników). Poradniki dystrybuowane są bezpłatnie do pacjentów poprzez apteki 
(ok. 3 tys. placówek).  
 
 
 
 



 

EDYCJA PORADNIKA Zakres tematyczny 
 

 

Jak żyć z problemami układu ruchu - kontuzje, 
osteoporoza, upadki i zwyrodnienia: 
- Układ ruchu - problemy i wyzwania 
- Pokonaj ból 
 - Tak działamy, tak pomagamy 
 - Zadbaj o stawy 
 - Złodziejka kości 
 - Ruszaj się dla mocnych kości 

 

Jak żyć z cukrzycą i walczyć z otyłością: 
- Gorzkie oblicze słodkiej choroby 
- Wybieramy glukometr 
- Słodka mama 
- Tak działamy, tak pomagamy 
- Neuropatia cukrzycowa 
- Wrażliwa skóra diabetyka 

 

Jak żyć z alergią: 
- Gdy masz alergię w nosie 
-  Kaszel palacza 
- Pięć pytań o alergię 
- Alergia pod kontrolą 
- Nieżyt nosa 
- Nebulizacja – to działa 
- Oddychaj przez nos 
- Alergia – rosnące zagrożenie 
- Astma to nie wyrok 
- Uczulenie na przyjaciela 



 

 

Jak pokonać raka: 
- Skąd się bierze rak? 
- Milowy krok do przodu 
- Dieta chroni przed rakiem 
- Leczenie szyte na miarę 
- Nie bój się terapii 
 - Opieka nad chorym z ranami 
 - Nowe emocje 
 - Rany przewlekłe 
 - Pierwszy krok 
-  Nie hoduj w sobie raka 

 

Jak żyć z chorobami układu krążenia:   
- O… krążenie 
 - Recepta na zdrowie 
 - Zadbaj o prawidłowe ciśnienie krwi 
 - Nadciśnienie tętnicze 
 - Zaburzenia rytmu serca 
 - „Chcę oglądać Twoje nogi…” 
 - Pięć faktów na temat stresu 
  - Zdrowy jak rekin 
  - Wybuchowe lekarstwo 
  - Życie bez nałogów 

 

Jak żyć z chorobami XXI wieku:  
- Choroby XXI wieku 
- Słodko-gorzki 
- Susza w oku 
- Mikroflora jelitowa a nadwaga i otyłość 
- Wstydliwy brak kontroli 
- Tak działamy, tak pomagamy 
- Słoneczna witamina 
- Przezorny zawsze ubezpieczony 
- Zamiast chipsów i telewizora 
- Co wiemy o HIV? 
-  Jelitom na pomoc 
- Zmruż oczy 



 

 

Jak żyć z cukrzycą i walczyć z otyłością:  
- Cukrzyca - warto wiedzieć 
- Hipoglikemia 
- Prawidłowy dobór igieł insulinowych 
- Samokontrola pacjenta w cukrzycy 
- (Nie) słodkie życie 
- Cukier mu nie podskoczy 
- Niższa waga bez tajemnic 
- Odchudzanie ze wspomaganiem 

 
Obok poradników, w ramach programu, odbyło się 5 wydarzeń o charakterze edukacyjno-
profilaktycznym: kampania społeczna dotycząca profilaktyki chorób układu krążenia u kobiet, Światowy 
Dzień Spirometrii, Toruńska Szkoła Cukrzycy, Ogólnopolski Test Wiedzy Diabetyka, Światowy Dzień 
Walki z Cukrzycą. Miały one zasięg ogólnopolski i lokalny. Ponadto, w ramach akcji „Godziny dla 
zdrowia” zorganizowano 3 akcje badań profilaktycznych dla pracowników NEUCA (EKG, badania 
poziomu cukry, badanie spirometryczne).  
 
3)   informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
4)   odpisy uchwał zarządu fundacji  
Uchwała w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych 
przewidzianych dla jednostek mikro. 
 
załączona 
  
5)   informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu 
gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik 
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł , 
Otrzymane darowizny  - 683.215,10 PLN 
Odpłatna działalność statutowa – 538.565,00 PLN 
(Odpłatne działania reklamowe w poradnikach Programu Pomocy Pacjentom i Otwartych Mobilnych Badań Pacjenta) 

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 842,84 PLN 
Pozostałe przychody – 1,29 PL 
Innych źródeł przychodów brak 
Koszty nieodpłatnej działalności statutowej  – 309.353,86 PLN 
Koszty odpłatnej działalności statutowej – 629.789,33 PLN 



 

Odpłatna działalność statutowa (przychody z tytułu odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych)– 
538.565,00 PLN 
   *  Odpłatne działania reklamowe w poradnikach Programu Pomocy Pacjentom - 288.565,00 PLN 
   *  Odpłatne działania reklamowe w ramach akcji Walkathon - 250.000,00 PLN 
 
 
6)   informacja o poniesionych kosztach na: 
a)   realizację celów statutowych - 989.295,96 PLN 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) -60.104,63 PLN 
c)   działalność gospodarczą - 0,00 
d) pozostałe koszty - 47,26 PLN 
 
Koszty odpłatnej działalności statutowej – 629.789,33 PLN 
   *  Koszty odpłatnych działań reklamowych w poradnikach Programu Pomocy Pacjentom - 358.777,29 PLN 
   *  Koszty odpłatnych działań reklamowych w w ramach akcji Walkathon - 271.012,04 PLN 
 
 
 
7)   dane o: 
a)   liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 
W 2014 roku Fundacja zatrudniała 1 osobę - stanowisko: Koordynator ds. Programów Pomocy 
Pacjentom. Fundacja nie zatrudniała osób w działalności gospodarczej. 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie 
w działalności gospodarczej, 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację za rok 2014 wyniosła 31.050,00 PLN. Fundacja 
nie zatrudniała osób w działalności gospodarczej. 
c)   wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z 
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, 
W 2014 roku Fundacja nie wypłacała wynagrodzenia członkom zarządu i innym organom Fundacji oraz 
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. 
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, 
Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń w roku 2014 wyniosły 17.363,35 PLN 
e)   udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej 
udzielania takich pożyczek, 
W 2014 roku Fundacja nie udzielała pożyczek. 
f)   kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 
PEKAO S.A. – 61.159,64 PLN 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych spółek, 
W 2014 roku Fundacja nie nabyła obligacji i nie nabyła udziałów lub akcji w spółkach prawa 
handlowego. 
h)   nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie, 



 

W 2014 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości. 
i)    nabytych pozostałych środkach trwałych, 
W 2014 roku Fundacja nabyła spirometr o wartości 6.869,94 PLN oraz otrzymała w formie darowizny 
ciśnieniomierz o wartości 9.612,00 PLN. 
j)    wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych, 

Aktywa Kwota (w zł) 

A. Aktywa trwałe 15 108,45 

Z tego:   

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 15 108,45 

B. Aktywa obrotowe 174 885,43 

Z tego:   

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 1 417,87 

Należności krótkoterminowe 111 666,56 

Środki pieniężne 61 159,64 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 641,36 

  
Pasywa Kwota (w zł) 

A. Fundusze własne 175 276,38 

Z tego:   

Fundusz statutowy 2 100,00 

Wynik finansowy netto za rok obrotowy 173 176,38 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 717,50 

Z tego:   

Inne zobowiązania 5 906,50 

Rozliczenia międzyokresowe 8 811,00 

 
8)   dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności, 
W 2014 roku Fundacja nie prowadziła działań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.  
  
9)   informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 
Fundacja dokonuje rozliczeń z budżetem z następujących tytułów: 

1) Podatku dochodowego od osób prawnych, 

2) Podatku od towarów i usług, 

Deklaracje dotyczące wymienionych wyżej podatków składane były w obowiązujących terminach do 
właściwych urzędów skarbowych. Zobowiązania budżetowe wynikające z deklaracji były regulowane 
terminowo. 
 



 

10) informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli 
była – to jej wyniki. 
W trakcie 2014 roku w Fundacji nie były przeprowadzone kontrole. 
 
 


