
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina ŻYRARDÓW

Powiat ŻYRARDOWSKI

Ulica SALEZJAŃSKA Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość ŻYRARDÓW Kod pocztowy 96-300 Poczta ŻYRARDÓW Nr telefonu 783383220

Nr faksu 48468166123 E-mail 
niesculgewcierpieniu@gmail.com

Strona www www: hospicjum-zyrardow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-02-25

2005-02-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01588806300000 6. Numer KRS 0000197373

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Lenkiewicz Prezes TAK

Henryk Chibowski Wiceprezes TAK

Mirosława Szymczak Skarbnik TAK

Justyna Repińska Sekretarz TAK

Elżbieta Suplewska Członek TAK

Marcin Wiśniewski Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Elżbieta Zielińska Przewodnicząca TAK

Krystyna Nietrzebka Wiceprzewodnicząca TAK

Wiesława Jałmużna Sekretarz TAK

Teresa Dąbrowska Członek TAK

STOWARZYSZENIE "NIEŚĆ ULGĘ W CIERPIENIU" IM. OJCA PIO I MATKI TERESY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Niesienie pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe oraz w 
wyjątkowych przypadkach na inne choroby przewlekłe,;
2. Udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy organizacyjnej, prawnej, 
medycznej, socjalnej, psychologicznej i duchowej osobom cierpiącym na 
choroby nowotworowe;
3. Wspieranie rodzin osób dotkniętych problemem onkologicznym;
4. Tworzenie i prowadzenie ośrodków opieki hospicyjnej (hospicja 
stacjonarne, ośrodki dziennego pobytu, hospicja domowe);
5. Systematyczna edukacja kadry pracującej w ośrodkach, o których mowa 
w pkt. 4 i wolontariatu;
6. Rozpowszechnianie na terenie działania Stowarzyszenia właściwych 
postaw wobec osób umierających;
7. Prowadzenie profilaktyki nowotworowej;
8. Obrona interesów osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich 
rodzin;
9. Rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin z dotkniętych problemem 
onkologicznym;
10. Rozwój i wspieranie różnych metod i form rehabilitacji;
11. Prowadzenie innych działań służących osobom z chorobami 
nowotworowymi;
12. Współpraca z osobami fizycznymi, instytucjami, samorządami, 
organizacjami, których działalność mogłaby pomóc realizować cele 
Stowarzyszenia;
13. Współpraca z oddziałami miejscowego szpitala w zakresie użyczania 
sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, szkolenia wolontariatu i innych 
działań wspierających chorych onkologicznie lub przewlekle.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Współdziałanie z władzami miasta i powiatu, innymi organizacjami 
pozarządowymi − regularne spotkania na forum organizacji pożytku
publicznego organizowanym w powiecie żyrardowskim. Regularne 
spotkania z władzami miasta w celu szukania wspólnych rozwiązań 
właściwego zagospodarowania terenu pod budowę Centrum 
Hospicyjnego.
2. Pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe: 1% podatku 
dochodowego, darowizny (regularna promocja działalności 
Stowarzyszenia, nagłaśnianie potrzeb osób dotkniętych chorobą 
nowotworową i ważności przedsięwzięcia budowy Centrum 
Hospicyjnego), składki członkowskie, ze środków publicznych (NFZ).
3. Przeznaczenie zdobytych funduszy na organizowanie i funkcjonowanie 
Hospicjum Domowego (szkolenie personelu, zakup sprzętu medycznego i 
ortopedycznego, utrzymanie siedziby biura, pracowników Hospicjum 
Domowego, konserwacja sprzętu medycznego), promocja Stowarzyszenia 
(ulotki, banery, plakaty, strona internetowa)
4. Organizowanie i prowadzenie Wolontariatu,
5. Kontynuacja działań mających na celu budowę ośrodka hospicyjnego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1000

3

1. W ramach działalności Hospicjum Domowego objęto opieką 63 Pacjentów z Żyrardowa, powiatu żyrardowskiego i 
grodziskiego. Pacjenci otoczeni zostali opieką przez zespół Hospicjum, w skład którego wchodzą lekarze (6), pielęgniarki (10), 
fizjoterapeuta, psycholog, kapłan oraz Wolontariusze. Dodatkowo 21 Pacjentów korzystało nieodpłatnie ze specjalistycznego 
sprzętu medyczno−rehabilitacyjnego wypożyczanego przez Hospicjum. Stowarzyszenie świadczyło nieodpłatną usługę 
wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, jak również nie pobierało opłat od Pacjentów. W roku sprawozdawczym2019 
kontynuowała również swoją działalność Poradnia Medycyny Paliatywnej, z której usług skorzystało 19 Pacjentów.
2. Wspieranie rodzin objętych chorobą onkologiczną − personel medyczny i wolontariusze podczas odwiedzin służyli członkom 
rodzin pomocą w zakresie prowadzenia opieki nad Pacjentem. Dodatkowo sprawowane były comiesięczne Msze Święte z 
modlitwą za
zmarłych Pacjentów i pozostałych w żałobie członków rodzin. 
3. Wolontariat − w 2019 roku na rzecz Stowarzyszenia zaangażowało się 5 stałych i ok. 30 akcyjnych Wolontariuszy, którzy
włączali się we współprowadzenie Biura Hospicjum Domowego, oprawę oraz uczestnictwo z rodzinami w Eucharystii w intencji 
zmarłych Pacjentów, organizację Światowego Dnia Chorego, spotkania świąteczne i okolicznościowe, dystrybucję ulotek, 
plakatów. Również i w tym roku, na rzecz Stowarzyszenia swoją pomocą służyli Wolontariusze Zespołu Szkół nr 3 i 7, którzy 
przygotowali upominki świąteczne dla Pacjentów, organizowali zbiórki finansowe ze sprzedaży ciast.
4. W roku 2019 Członkowie Stowarzyszenia kontynuowali swoje prace w powołanych w 2018 roku Komisjach (do spraw Budowy, 
Sponsoringu, Medialna, Wolontariatu, Modlitewna). 
5. W 2019 roku (11-13.10) 5 osób wzięło udział w XII Ogólnopolskiej Konferencji Hospicyjnej „Mocni Duchem” w Radomiu.
6. Promocja Stowarzyszenia – 
6.04 odbyło się poświęcenie działki pod budowę Hospicjum, połączone ze sprowadzeniem relikwii świętych Ojca Pio i Matki 
Teresy. Wydarzeniu przewodniczył ks. bp. Andrzej Dziuba, a swoją osobą wzbogacili to wydarzenie przedstawiciele władz miasta 
i regionu, a także władz państwowych oraz  osoby duchowne Diecezji Łowickiej oraz Archidiecezji Warszawskiej.
Członkowie oraz inne osoby angażujące się na rzecz Stowarzyszenia promowali jego działalność poprzez osobiste świadectwo, 
docieranie z ulotkami i plakatami do mieszkańców miasta i okolic informującymi o Stowarzyszeniu i jego założeniach i 
możliwości wsparcia działań przez 1% podatku dochodowego na rzecz OPP. Ponadto promocja odbywała się również przez 
media społecznościowe, lokalne gazety i program telewizyjny, a także spotkania z przedstawicielami władz miasta, 
mieszkańcami, szczególnie zainteresowanymi budową Planowanego Ośrodka Hospicyjnego. 
Dodatkowo w 2019 roku członkowie Stowarzyszenie zorganizowali szereg spotkań w parafiach połączonych z peregrynacją 
relikwii świętych Ojca Pio i Matki Teresy – patronów Stowarzyszanie. Spotkania miały charakter modlitewny, ale też przy okazji 
informacyjny z możliwością nabycia przygotowanych wielu cennych materiałów dotyczących posługi świętych i Stowarzyszenia. 
Stowarzyszenie zorganizowało pielgrzymkę do śladami sanktuariów Maryjnych w Europie, podczas której jej uczestnicy mogli 
zaznajomić się z działalnością Stowarzyszenia oraz budować więzi pomiędzy sobą, które w przyszłości przyczynią się do 
pozyskania większej ilości członków zaangażowanych w dzieło budowy Ośrodka Hospicyjnego.
 7. Kontynuowanie działań mających na celu budowę Ośrodka Hospicyjnego. W ciągu roku Zarząd uczestniczył cyklicznie w 
spotkaniach z władzami miasta, które miały na celu dostosowanie terenu działki i otaczającej go przestrzeni do budowy Ośrodka 
Hospicyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość pozyskania funduszy z grantów przeznaczonych na rzecz ochrony 
środowiska, budowę infrastruktury dydaktyczno-przyrodniczej wokół sąsiadującej z działką rzeką Pisią i naturalną obecnością 
siedlisk bobrów.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 promocja i organizacja wolontariatu

1. Zaangażowanie wolontariuszy do pomocy we 
współprowadzeniu biura Hospicjum Domowego.
2. Udział w promocji Stowarzyszenia
(rozdawanie ulotek, opracowanie materiałów 
reklamowych).
3. Oprawa Eucharystii w intencji zmarłych 
Pacjentów.
4. Organizacja Światowego Dnia Chorego.
5. Organizacja "Peregrynacji relikwii świętych 
patronów Stowarzyszenia"
6. Kontynuowanie współpracy z 
Wolontariuszami Zespołu Szkół nr 3 i 7. 
Angażowanie się dzieci, ich rodziców i 
nauczycieli na rzecz chorych. Organizowanie 
zbiórek na rzecz Stowarzyszenia.
8. Wyjazdy formacyjno - szkoleniowe 
Wolontariuszy i Personelu Medycznego: 5 osób 
uczestniczyło w Ogólnopolskiej Konferencji 
Hospicyjnej w Radomiu.
9. Kontynuacja pracy Wolontariuszy w Komisjach 
Stowarzyszenia powołanych na rzecz
budowy Ośrodka Hospicyjnego.

91.33 D 10 000,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 618 552,21 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 262 722,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 337 031,87 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 18 579,09 zł

e) pozostałe przychody 218,55 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

1. Kompleksową opieką (psychologiczna, 
rehabilitacyjna, lekarska, pielęgniarska, 
duchowa, woluntariuszy) otoczono 63 
Pacjentów Hospicjum Domowego, 19 
Pacjentów Poradni Medycyny Paliatywnej. 
Dodatkowo 21 Pacjentów skorzystało z 
możliwości wypożyczenia sprzętu 
medyczno-rehabilitacyjnego. Wszelka
pomoc i wypożyczanie sprzętu było 
nieodpłatne.
2. Dodatkowo wielokrotnie były
prowadzone rozmowy z władzami miasta 
nad wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych działki nie tylko pod budowę 
Ośrodka Hospicyjnego, ale również dla 
działalności dydaktycznej.
3. Gromadzenie środków i przekazanie ich 
na lokaty bankowe z przeznaczeniem na 
budowę planowanego Ośrodka 
Hospicyjnego.

91.33 D 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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146 014,73 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 337 031,87 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 135 287,06 zł

2.4. Z innych źródeł 218,55 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 806 439,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 146 014,73 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 1) promocja Stowarzyszenia 10 000,00 zł

2 2) organizacja wolontariatu 1 000,00 zł

3 1) Lokata bankowa 135 014,73 zł

1 1) Budowa Ośrodka Hospicyjnego - gromadzenie funduszy na lokacie bankowej 135 014,73 zł

w 
tym:

0,00 zł

337 031,87 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

4 735,00 zł

130 552,06 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 67 284,01 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 337 031,87 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 260 496,49 zł 146 014,73 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

195 438,69 zł 146 014,73 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

64 987,12 zł

70,68 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 11 000,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

11 000,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

357 278,23 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

21 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

74 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

60 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

40 osób

20 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 83 197,33 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

83 197,33 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

968,50 zł

20 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

15 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 10 osób

5 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

15 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 83 197,33 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 48 331,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 34 866,33 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 666,25 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie Hospicjum 
Domowego, Poradni 
Medycyny Paliatywnej

Kompleksowa opieka nad 
Pacjentami Hospicjum 
Domowego oraz świadczenie 
usług w ramach Poradni 
Medycyny Paliatywnej

Narodowy Fundusz Zdrowia 337 031,87 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ewa Lenkiewicz, 
Mirosława Szymczak,

Henryk Chibowski
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-12
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