
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina PUŁAWY

Powiat PUŁAWSKI

Ulica NIEMCEWICZA Nr domu 2A Nr lokalu 

Miejscowość PUŁAWY Kod pocztowy 24-100 Poczta PUŁAWY Nr telefonu 81-886-62-89

Nr faksu 81-886-62-89 E-mail hospicjum-
pulawy@wp.pl

Strona www www.hospicjumpulawy.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-08-11

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 43093676300000 6. Numer KRS 0000024272

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

Justyna Walecz-Majewska prezes TAK

Michał Próchniak wiceprezes TAK

Halina Samoń wiceprezes TAK

Halina Furtak skarbnik TAK

Anna Bernard sekretarz 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

Krzysztof Kaliszczuk przewodniczący TAK

Krystyna Czarnecka członek TAK

Jan Próchniak członek TAK

PUŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności 
leczniczej poprzez udzielanie osobom ciężko chorym, niepełnosprawnym, 
zwłaszcza z powodu choroby nowotworowej, w ostatnim okresie ich życia 
opieki przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych.
2. Celem Stowarzyszenia jest także realizacja następujących zadań 
publicznych:
1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
2) Działalność charytatywna,
3) Ochrona i promocja zdrowia,
4) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
6) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
7) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
8) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami,
9) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
10) Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
11) Promocja i organizacja wolontariatu,
12) Prowadzenie badań naukowych z zakresu medycyny paliatywnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Dla realizacji celów statutowych  Stowarzyszenie podejmuje 
następujące działania:
1) prowadzenie hospicjum 
2) udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu 
opieki nad chorymi,
3) udzielanie wsparcia rodzinom w żałobie, 
4) nabór i szkolenie wolontariuszy, organizowanie kursów dla 
wolontariuszy.
5) propagowanie filozofii i metod opieki nad ludźmi ciężko chorymi, 
zwłaszcza znajdującymi się w końcowym okresie życia lub nie 
posiadającymi właściwych warunków domowych podczas choroby,
6) organizowanie kursów, konferencji i seminariów dla swoich członków i 
sympatyków,
7) organizowanie imprez kulturalnych, 
8) udzielanie informacji w zakresie swej działalności statutowej, 
współpracując z prasą, radiem i telewizją, wydając własne wydawnictwa 
oraz stosując inne środki w tym zakresie,
9) zbieranie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów 
Stowarzyszenia,
10) współpraca z organami administracji rządowej i organami samorządu 
terytorialnego właściwymi w sprawach ochrony zdrowia i opieki 
społecznej,
11) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym lub 
zbliżonym zakresie działania.
2. Działania wymienione w ppkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 stanowią 
działalność nieodpłatną. 
3. Działalność wymieniona w pkt. 9 jest działalnością odpłatną. Przychód 
uzyskany z działalności odpłatnej przeznaczany jest w całości na 
działalność hospicjum.
4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

1. Świadczenia hospicjum stacjonarnego to wszechstronna, całościowa 
opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na 
nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, 
ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę 
jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom 
somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, 
duchowych i socjalnych. W oddziale stacjonarnym rodzina chorego może 
przebywać w dowolnej porze, istnieje również możliwość bezpłatnego 
korzystania z pomieszczeń hotelowych.
2. Opieka hospicjum domowego odbywa się przez świadczenie usług 
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medycznych w domu pacjenta przez wykwalifikowany personel medyczny 
przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Opieką hospicjum domowego objęci są 
pacjenci przebywający na terenie powiatu puławskiego, ale zdarzają się 
również pacjenci z powiatów sąsiadujących. Wizyta lekarska odbywa się 
rutynowo raz na dwa tygodnie, pielęgniarska zaś dwa razy w tygodniu. W 
razie jakiegokolwiek zaostrzenia objawów choroby odbywa ię wizyta „na 
wezwanie” zespołu lekarsko pielęgniarskiego. Hospicjum domowe udziela 
świadczeń 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W czasie wizyty pacjent 
jest badany i wykonywane są drobne zabiegi, zmiana opatrunków oraz 
pobierana krew lub inne materiały do badań laboratoryjnych. Pacjentom, 
w zależności od potrzeb udostępniane są nieodpłatnie materace 
przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, ssaki, inhalatory. W czasie wizyt 
pacjentom udostępniany jest nieodpłatnie również drobny sprzęt 
medyczny typu cewniki i sondy. Poza świadczeniami lekarskimi i 
pielęgniarskimi w domu pacjenta udzielane są również świadczenia 
rehabilitacjne, sprawowana jest również pomoc psychologiczna, duchowa 
oraz socjalna.
3. Opieką hospicjum objęte są również rodziny osób ciężko chorych w 
zakresie sprawowania opieki nad chorymi, szerzenia wiedzy sanitarnej, 
wsparcia psychologicznego i duchowego
4. Wsparcie, pomoc psychologiczna, duchowa i socjalna udzielana jest 
także rodzinom w żałobie, 
5. Hospicjum korzysta z nieodpłatnej pracy wolontariuszy w oddziale 
stacjonarnym, a także podczas imprez charytatywnych 
6. Hospicjum uczestniczy w spotkaniach w trakcie których propagowana 
jest filozofia i metody opieki nad ludźmi ciężko chorymi z powodu choroby 
nowotworowej, zwłaszcza znajdującymi się w końcowym okresie życie lub 
nieposiadającymi właściwych warunków domowych podczas choroby,
7. W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na opiekę nad 
pacjentami stowarzyszenie organizuje charytatywne imprezy kulturalne 
oraz podejmuje inne działania.

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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

5000

50

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Świadczenia hospicjum stacjonarnego to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe 
świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, 
postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma 
na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień 
psychicznych, duchowych i socjalnych. W oddziale stacjonarnym rodzina chorego może przebywać w 
dowolnej porze, istnieje również możliwość bezpłatnego korzystania z pomieszczeń hotelowych.
2. Opieka hospicjum domowego odbywa się przez świadczenie usług medycznych w domu pacjenta 
przez wykwalifikowany personel medyczny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Opieką hospicjum 
domowego objęci są pacjenci przebywający na terenie powiatu puławskiego, ale zdarzają się również 
pacjenci z powiatów sąsiadujących. Wizyta lekarska odbywa się rutynowo raz na dwa tygodnie, 
pielęgniarska zaś dwa razy w tygodniu. W razie jakiegokolwiek zaostrzenia objawów choroby odbywa ię 
wizyta „na wezwanie” zespołu lekarsko pielęgniarskiego. Hospicjum domowe udziela świadczeń 24 
godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W czasie wizyty pacjent jest badany i wykonywane są drobne 
zabiegi, zmiana opatrunków oraz pobierana krew lub inne materiały do badań laboratoryjnych. 
Pacjentom, w zależności od potrzeb udostępniane są nieodpłatnie materace przeciwodleżynowe, 
koncentratory tlenu, ssaki, inhalatory. W czasie wizyt pacjentom udostępniany jest nieodpłatnie 
również drobny sprzęt medyczny typu cewniki i sondy. Poza świadczeniami lekarskimi i pielęgniarskimi 
w domu pacjenta udzielane są również świadczenia rehabilitacjne, sprawowana jest również pomoc 
psychologiczna, duchowa oraz socjalna.
3. Opieką hospicjum objęte są również rodziny osób ciężko chorych w zakresie sprawowania opieki nad 
chorymi, szerzenia wiedzy sanitarnej, wsparcia psychologicznego i duchowego
4. Wsparcie, pomoc psychologiczna, duchowa i socjalna udzielana jest także rodzinom w żałobie, 
5. Hospicjum korzysta z nieodpłatnej pracy wolontariuszy w oddziale stacjonarnym, a także podczas 
imprez charytatywnych 
6. Hospicjum uczestniczy w spotkaniach w trakcie których propagowana jest filozofia i metody opieki 
nad ludźmi ciężko chorymi z powodu choroby nowotworowej, zwłaszcza znajdującymi się w końcowym 
okresie życie lub nieposiadającymi właściwych warunków domowych podczas choroby,
7. W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na opiekę nad pacjentami stowarzyszenie 
organizuje charytatywne imprezy kulturalne oraz podejmuje inne działania.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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)

Prowadzenie hospicjum 
im. Bł. Matki Teresy – 
Bezpośrednią opiekę 
nad chorymi sprawuje 
interdyscyplinarny 
zespół zorganizowany 
w, powołane do 
realizacji celów 
statutowych 
stowarzyszenia, 
Hospicjum im. bł. Matki 
Teresy.
Realizuje ono 
całodobowe 
świadczenia zdrowotne 
inne niż szpitalne z 
zakresu medycyny 
paliatywnej, polegające 
na sprawowaniu 
wszechstronnej opieki  
– lekarskiej, 
pielęgniarskiej, 
psychologicznej, 
rehabilitacyjnej, 
społecznej i duchowej 
nad pacjentami 
znajdującymi się w 
ostatnim okresie ich 
życia oraz nad 
rodzinami tych chorych

86.90.E

Wspieranie rodziny i 
systemu pieczy zastępczej

Udzielanie pomocy 
rodzinom osób ciężko 
chorych w 
sprawowaniu opieki 
nad chorymi oraz w 
okresie żałoby. W 
szczególny sposób 
opieka nad 
osieroconymi dziećmi.
Kontrakt z NF nie 
obejmuje wsparcia dl 
rodzin pacjentów, a 
taka forma działalności 
jest niezwykle istotna. 
W wypracowanym 
przez nas standardzie 
opieki śmierć pacjenta 
nie kończy naszych 
relacji z rodziną. Przez 
rok od daty śmierci 
pacjenta w sposób 
szczególny opiekujemy 
się osieroconymi 
dziećmi. W roku 2016 
dzieci otrzymały 
wyprawki szkolne, 
dofinansowania do 
zajęć oraz prezenty z 
okazji dnia dziecka.

88.99.E

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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. Jeśli 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

promocja i organizacja 
wolontariatu

Rozrasta się grupa 
stałych wolontariuszy 
akcyjnych. Szereg 
działań 
przeprowadzono we 
współpracy ze 
szkolnymi 
koordynatorami 
wolontariatu, którzy 
znając swoich uczniów 
rozliczają sumienność 
młodzieży i 
wywiązywanie się z 
przyjętych zadań. W 
roku 2017 
wolontariusze pomagali 
w hospicjum 
stacjonarnym, 
przygotowywali posiłki 
dla pacjentów, karmili 
pacjentów i 
towarzyszyli im. 
Wolontariusze akcyjni 
kwestowali w ramach 
kwesty żonkilowej, 
kwesty siankowej, 
kweście Znicz oraz w 
wielu szkolnych i 
pozaszkolnych 
kiermaszach, zbiórkach 
i innych akcjach

94.99.Z
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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 wyników/zysków i strat) 3,925,396.07 zł

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej W ramach realizacji 
swoich celów 
statutowych Puławskie 
Towarzystwo Przyjaciół 
Chorych HOSPICJUM 
prowadziło również 
działanie: "zbieranie 
środków finansowych 
potrzebnych do 
realizacji celów 
stowarzyszenia" W 
ramach tego działania 
został zorganizowany 
koncert charytatywny 
zespołu Stare Dobre 
Małżeństwo. 
W ramach tego 
działania 
rozprowadzano 
również przez cały rok 
personalizowanie 
logiem stowarzyszenia 
krówki i cukierki o 
nazwie "Smak nadziei", 
a także został wydany 
charytatywny kalendarz 
hospicyjny

88.99.E

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,786,320.23 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 38,129.12 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 335.12 zł

e) Pozostałe przychody 100,611.60 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

3,187,994.17 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 292,969.96 zł

440.00 zł

189,811.37 zł

34,351.00 zł

68,367.59 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 100,946.72 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 343,485.22 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

1 Leki 146,815.84 zł

2 Materiały i narzędzia medyczne 28,176.76 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 343,485.22 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3,187,994.17 zł
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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 711,139.59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,381,827.16 zł 0.00 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

3,075,180.64 zł 0.00 zł

38,129.12 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

268,517.39 zł

0.01 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

31.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

29.6 etatów

5.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

345.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

34.00 osób

311.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,873,768.19 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,831,001.19 zł

1,106,373.89 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

622,080.56 zł

- inne świadczenia 102,546.74 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 42,767.00 zł

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

1,873,768.19 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 29,270.32 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,844,497.87 zł

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

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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

156,147.35 zł

64.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

38.00 osób

26.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

16,645.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

7,523.00 zł

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

1 Opieka paliatywna i 
hospicyjna

Poprawa jakości życia chorych i 
ich rodzin w ostatnim okresie 
choroby nowotworowej, 
zwalczanie 
wszechogarniającego bólu, 
pielęgnacja

Lubelski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia

3,187,994.17 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Justyna Walecz-Majewska
Michał Próchniak
Halina Samoń
Halina Furtak
Anna Bernad

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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