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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina MICHAŁOWO

Powiat BIAŁOSTOCKI

Ulica Nr domu 89 Nr lokalu 

Miejscowość NOWA WOLA Kod pocztowy 16-050 Poczta MICHAŁOWO Nr telefonu (85)6633734

Nr faksu E-mail 
hospicjum.podlasie@op.pl

Strona www www.hospicjumpodlasie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14185463200000 6. Numer KRS 0000328837

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

Paweł Grabowski Prezes Zarządu 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

Justyna E.Żalek Członek Rady Fundacji 
do dn. 16.12.2016 r.

TAK

Urszula Baker Członek Rady Fundacji TAK

Wiesław M.Odyniec Członek Rady Fundacji 
od dn. 08.09.2016 r.

TAK

Marcin Januszkiewicz Członek Rady Fundacji 
od dn. 08.09.2016 r.

TAK

FUNDACJA PODLASKIE HOSPICJUM ONKOLOGICZNE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.Wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i 
godnego umierania.

2. Organizowanie i udzielanie kompleksowej opieki (m/innymi: 
medycznej, duchowej, psychologicznej, socjalnej) osobom dorosłym w 
terminalnej fazie choroby, szczególnie choroby nowotworowej oraz 
chorym nieuleczalnie w ich domach.

3. Udzielanie pomocy rodzinom i szkolenie ich w sprawowaniu opieki nad 
chorymi w terminalnej fazie choroby, szczególnie choroby nowotworowej, 
pozostającymi w domach i hospitalizowanymi.

4.Organizacja kompleksowej opieki nad chorymi w terminalnej fazie 
choroby, szczególnie nowotworowej, wymagającymi hospitalizacji ze 
względów medycznych bądź socjalnych i prowadzenie hospicjum 
stacjonarnego dla chorych wymagających hospitalizacji, opieki i leczenia w 
warunkach oddziału opieki paliatywnej.

5. Wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych.

6. Edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei 
opieki hospicyjnej i szacunku dla życia.

7. Działalność edukacyjna dla osób pomagających chorym i ich rodzinom, 
w tym dla personelu medycznego.

8. Promocja i organizacja wolontariatu.

9. Działalność charytatywna.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja cele realizuje poprzez:
Prowadzenie hospicjum domowego dla osób dorosłych, nieuleczalnie 
chorych - w ich domach.
Wspieranie- merytoryczne i materialne  - rodzin i osób opiekujących się 
swoimi bliskimi nieuleczalnie chorymi w ich domach.
Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalnie sprzętu medycznego, 
pielęgnacyjnego i rehabilitacyjnego dla podopiecznych hospicjum.
Budowanie partnerstw i współpraca z organizacjami samorządowymi, 
władzami lokalnymi oraz partnerstw międzynarodowych.
Pozyskiwanie i szkolenie personelu medycznego i wolontariuszy.
Prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej.
Organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, warsztatów, spotkań dla 
profesjonalistów i osób spoza kręgu profesjonalistów - młodzieży i 
seniorow.
Organizowanie akcji i imprez kulturalno - rekreacyjnych, turystycznych, 
sportowych z wykorzystaniem zasobów regionu.
Organizowanie zbiórek i innych akcji charytatywnych.
Propagowanie założeń Fundacji, idei ruchu hospicyjnego i szacunku dla 
życia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

W 2016 roku pod naszą opieką było 63 chorych z gmin Michałowo, Gródek, Narew, Narewka, 
Zabłudów, w tym 
46 przyjętych w zeszłym roku. Jednocześnie pod naszą opieką pozostaje średnio 25 pacjentów.
Nad podopiecznymi nieustannie czuwa profesjonalny zespół medyczny złożony z dwojga lekarzy, 
czterech
pielęgniarek, psychologa oraz dwójki fizjoterapeutów.
W ciągu  roku odbyliśmy 1536 wizyt domowych.

Jedną z dodatkowych form wsparcia ludzi potrzebujących jest prowadzona przez nas wypożyczalnia 
sprzętu, która działa nieodpłatnie od samego początku istnienia hospicjum. 

Druk: MPiPS 2



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Do dyspozycji naszych podopiecznych pozostają specjalistyczne łóżka, koncentratory tlenu, ssaki, 
pompy infuzyjne, masażery, podnośnik, wózki, ubikatory, chodziki, balkoniki i inny sprzęt ułatwiający 
pielęgnację osób
obłożnie chorych oraz ich rehabilitację. 

Kalendarium pozostałych działań:

16 stycznia 2016 roku zorganizowaliśmy konferencję dla profesjonalistów pt. „Prawne i bioetyczne 
aspekty końca życia” w ramach VI Edycji Podlaskiej Szkoły Medycyny Paliatywnej.
23 stycznia braliśmy udział w akcji charytatywnej połączonej z zajęciami dla młodzieży w Zespole Szkół 
nr 3 w Hajnówce.
28 stycznia zostaliśmy zaproszeni na spotkanie i do wygłoszenia prelekcji w Kole Gospodyń Gródeckich.
1 lutego odwiedziła nas grupa młodych stypendystów Fundacji Nasza Droga z Ostrowi Mazowieckiej, 
dla których poprowadziliśmy zajęcia na temat wolontariatu hospicyjnego.
11 lutego poprowadziliśmy zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów z Zespołu Szkół Integracyjnych 
nr 1 w Białymstoku na temat cierpienia w chorobie i pomagania osobom cierpiącym.
8 maja poprowadziliśmy jednodniowe zajęcia dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
pt. „Towarzyszenie w cierpieniu, chorobie i umieraniu - podstawy dla młodych profesjonalistów”.
W zajęciach wzięli udział nasi goście z Uniwersytetu Medycznego w Vinnytsi na Ukrainie.
13 maja poprowadziliśmy zajęcia dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia „Praca w 
organizacjach pozarządowych” odbyły się w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Warszawskiego.
W czerwcu, zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w IX Kongresie Polonii Medycznej.
Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu dr. Pawła Grabowskiego „Kompetencje miękkie lekarza w 
sytuacjach 
trudnych”.
W dniu 21 czerwca 2016broku wzięliśmy udział w panelach eksperckich i konferencji "Praca socjalna i 
inne zawody pomocowe. Jaka wspólna tożsamość dla "helping professions" zorganizowanej przez 
Sekcję Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych 
i Resocjalizacji UW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. 
W dniu 22 września dr Paweł Grabowski spotkał się z personelem Szpitala w Hajnówce. 
Spotkanie zorganizowane przez Zespól ds. Etyki SP ZOZ w Hajnówce dotyczyło specyfiki pracy z 
chorym umierającym oraz przekazywania trudnych wiadomości.
W dniach 7-9 października 2016 roku uczestniczyliśmy w IX Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariatu 
Hospicyjnego zorganizowanej przez Hospicjum Królowej Apostołów i Wyższą Szkołę Biznesu w 
Radomiu.
W dniu 15 października dr Paweł Grabowski poprowadził wykład
na zakończenie II Diecezjalnej Pielgrzymki Służby Zdrowia w Suserzu.
W dniu 5 listopada psycholog naszego hospicjum Monika Ksepko i lekarz dr Paweł Grabowski wygłosili 
prelekcję pt. "Nauczać czy wychowywać specjalistów medycznych, na przykładzie kompetencji 
niezbędnych do pracy z chorymi u kresu życia" na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo–Szkoleniowej 
w Lublinie pod hasłem 
"Komunikacja - wyzwaniem współczesnej medycyny". 
11 listopada, na zaproszenie państwa Krzysztofa i Elżbiety Zanussich, dr Paweł Grabowski spotkał się z 
grupą studentów, dla których, po projekcji filmu „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą 
płciową”, poprowadził warsztaty na temat cierpienia, choroby i umierania.
W dniu 23 listopada 2016 roku, uczniowie klas IV i VI szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii Skłodowskiej 
Curie spotkali się z nami na zajęciach pod tytułem "Cierpienie, pomaganie, wolontariat hospicyjny."
W dniu 15 grudnia spotkaliśmy się z osadzonymi, pracownikami i dyrekcją Aresztu Śledczego w 
Białymstoku, opowiadając o pracy naszego hospicjum, a osadzeni Zakładu Karnego w Białymstoku 
podarowali nam ozdoby świąteczne.
Rok 2016 był także rokiem kończącym międzynarodowy projekt Pro Hospiz.
W ramach tego projektu wzięliśmy aktywny udział w Konferencji „Umieranie w kontekście kulturowym” 

u naszego projektowego partnera w Porto w Portugalii. W dniach 7 -11 czerwca byliśmy z wizytą 
u rumuńskich partnerów projektowych w Ilieni (okręg Covasna) jako słuchacze i prelegenci 
na konferencji zamykającej projekt.

Jak co roku, zorganizowaliśmy wiosenną edycję akcji „Pola Nadziei” prowadząc w siedzibie hospicjum w 
Nowej 
Woli zajęcia warsztatowe na temat choroby, bólu i cierpienia dla uczniów i nauczycieli  Gimnazjum nr 2 
z Hajnówki.
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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)

500

15

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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W dniach 02-03 lipca 2016 wzięliśmy udział w spotkaniu w Krakowie zorganizowanym 
przez Koordynatora Akcji Pola Nadziei, Hospicjum św. Łazarza w Krakowie i Instytut Mediów, 
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Jesienną edycję Pól Nadziei 2016/2017 zainicjowaliśmy spotkaniem w Klubie Wolontariusza w Zespole 
Szkół w Michałowie. W dniu 28 października, cebulki żonkili, symbol akcji „Pola Nadziei”, zasadzili przy 
swojej szkole 
pedagodzy i młodzież z Gimnazjum im. im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi oraz 
gimnazjaliści z Zespołu Szkół integracyjnych nr 1 im.Jana Pawła II w Białymstoku.

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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Prowadzenie Hospicjum 

Domowego dla osób 
dorosłych nieuleczalnie 
chorych. Opieką 
lekarza, pielęgniarki, 
psychologa i 
fizjoterapeuty objęte są 
osoby w swoich 
domach i osoby 
opiekujące się nimi. 
Hospicjum zapewnia 
materiały opatrunkowe 
i materiały do 
pielęgnacji chorego. 
Prowadzona jest także 
nieodpłatna dla 
pacjentów 
wypożyczalnia sprzętu 
medycznego i 
rehabilitacyjnego. 
Dostępne są 
specjalistyczne łóżka, 
materace 
przeciwodleżynowe, 
koncentratory tlenu, 
ssaki, nawilżacze 
powietrza, pompy 
infuzyjne i inny sprzęt.

86.10.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Organizowanie i 
prowadzenie spotkań, 
szkoleń, warsztatów, 
szkoleń dla dzieci, 
młodzieży , seniorów i 
profesjonalistów. 
Edukujemy osoby chore 
i osoby opiekujące się 
nimi, uczymy jak 
sprawować opiekę w 
okresie pomiędzy 
wizytami naszych 
specjalistów. 
Prowadzimy zajęcia 
edukacyjne dla 
wolontariuszy 
akcyjnych w Fundacji i 
Hospicjum. W 2016 r. 
uczestniczyliśmy w 
spotkaniach z uczniami 
szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych w 
Białymstoku,  
Hajnówce, Narwi, 
Michałowie. W szkołach 
prowadziliśmy również 
spotkania edukacyjne 
dla rodziców uczniów 
na temat starości, 
godnego umierania, 
niepełnosprawności i 

85.60.Z
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

opieki hospicyjnej. W 
lokalnych mediach 
zespół hospicyjny 
mówił o opiece 
hospicyjnej, propagując 
ideę ruchu 
hospicyjnego i szacunku 
dla życia. 
Zorganizowaliśmy 
konferencję naukową 
"Prawne i bioetyczne 
aspekty końca życia". 
Zorganizowaliśmy bal 
charytatywny na rzecz 
podopiecznych 
hospicjum. 
Zorganizowaliśmy rajd 
rowerowy połączony z 
urodzinami hospicjum. 
Braliśmy udział w 
Festiwalu Piosenki 
Poetyckiej im. B. 
Okudżawy, na rzecz 
naszego hospicjum. 
Zorganizowaliśmy bieg 
charytatywny na trzech 
dystansach, połączony z 
festynem 
integracyjnym. 
Zorganizowaliśmy 
koncert charytatywny 
na rzecz podopiecznych 
hospicjum, połączony z 
kiermaszem ozdób 
świątecznych 
wykonanych ręcznie 
przez naszych 
wolontariuszy. 
Wzięliśmy udział w 
Akcji Pola Nadziei. 
Prowadziliśmy zajęcia 
ze studentami 
medycyny.
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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) 466,752.37 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 373,590.07 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 2,110.93 zł

e) Pozostałe przychody 91,051.37 zł

0.00 zł

0.00 zł

28,816.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 233,310.91 zł

0.00 zł

227,160.91 zł

6,150.00 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 140,279.16 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 28,816.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 64,346.30 zł

e) ze spadków, zapisów

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

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 66,937.05 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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 31,381.45 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 118,700.83 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

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: 306,653.02 zł 118,700.83 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

306,653.02 zł 118,700.83 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 wynagrodzenie personelu hospicjum domowego 107,670.92 zł

2 zakup materiałów medycznych, leków, wywóz odpadów medycznych 11,029.91 zł

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

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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.)

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

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)

2.0 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)

2.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

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
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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)

60.00 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

10.00 osób

50.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 131,995.80 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

58,037.50 zł

58,037.50 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 73,958.30 zł

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

73,958.30 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 73,958.30 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

2.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

1.00 osób

7.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

4.00 osób

3.00 osób
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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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

2,418.23 zł

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

0.00 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)

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie pobierali 
wynagrodzeń za pełnione funkcje.

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)

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

3,055.12 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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)

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)

Organizacja przeprowadziła w 2016 roku dobrowolne badanie sprawozdania finansowego Fundacji za rok poprzedni, 
wykonane pro bono przez KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp.k.

Organizację audytowało Polskie Centrum Certyfikacji - Fundacja utrzymała certyfikat ISO - PN-EN ISO 9001:2009 w 
zakresie prowadzenia hospicjum domowego dla dorosłych i poradni medycyny paliatywnej.

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

organizacji

Paweł Grabowski/25.05.2017 r. 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

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

2017-05-29
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