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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina MICHAŁOWO

Powiat BIAŁOSTOCKI

Ulica UL. SZKOLNA Nr domu 20 Nr lokalu 

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

Nr faksu E-mail biuro@hospicjumeliasz.pl Strona www www.hospicjumeliasz.pll

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-05-20

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 Fundacji 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

Michał Zasępa Członek Rady Fundacji TAK

Wiesław Odyniec Członek Rady Fundacji TAK

Marcin Januszkiewicz Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA HOSPICJUM PROROKA ELIASZA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
a. wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i 
godnego umierania,
b. organizowanie i udzielanie kompleksowej opieki (m/innymi: medycznej, 
duchowej, psychologicznej, socjalnej) osobom dorosłym chorym 
przewlekle, chorym w końcowej fazie nieuleczalnej choroby, szczególnie 
choroby nowotworowej, oraz innym chorym nieuleczalnie w ich domach,
c. udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom, szkolenie ich w sprawowaniu 
opieki nad chorymi przewlekle, chorymi w końcowej fazie nieuleczalnej 
choroby, szczególnie choroby nowotworowej, oraz innymi chorymi 
nieuleczalnie w ich domach,
d. organizacja kompleksowej opieki nad chorymi przewlekle, chorymi 
nieuleczalnie oraz osobami w końcowej fazie choroby nieuleczalnej, 
wymagającymi opieki całodobowej, hospitalizacji ze względów 
medycznych bądź socjalnych i prowadzenie hospicjum stacjonarnego dla 
chorych wymagających całodobowej opieki i leczenia w warunkach 
hospicjum stacjonarnego, oddziału opieki paliatywnej, innych rodzajów 
opieki całodobowej, a także w ramach oddziału dziennego opieki 
paliatywnej i grup wsparcia,
e. wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych,
f. edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei 
opieki hospicyjnej i szacunku dla życia,
g. działalność edukacyjna dla osób pomagających chorym i ich rodzinom, 
w tym dla personelu medycznego,
h. edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych, promocja i organizacja 
wolontariatu,
i. działalność charytatywna,
j. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a. organizowanie ośrodków leczniczych i opiekuńczych, w tym ośrodków 
hospicyjnych opiekujących się chorymi nieuleczalnie, chorymi przewlekle, 
chorymi w końcowej fazie choroby nieuleczalnej, wymagającymi opieki 
całodobowej lub dziennej ze względów medycznych i socjalnych,
b. niesienie opieki medycznej, pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej, duchowej, 
socjalnej, psychologicznej, chorym w ich domach,
c. zapewnienie wsparcia organizacyjnego, duchowego, psychologicznego, 
socjalnego i medycznego dla rodzin osób chorych i osieroconych,
d. prowadzenie działalności leczniczej, w szczególności hospicjum 
domowego, hospicjów stacjonarnych, oddziałów opieki paliatywnej, 
dziennych oddziałów opieki paliatywnej, poradni leczenia bólu i poradni 
medycyny paliatywnej oraz ośrodków dla osób przewlekle chorych,
e. prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego,
f. budowanie partnerstw i współpracę z władzami państwowymi i 
samorządowymi,
z placówkami ochrony zdrowia, ośrodkami naukowymi, kulturalnymi i 
edukacyjnymi, Kościołami i związkami religijnymi, instytucjami 
prowadzącymi identyczną lub podobną działalność oraz z innymi osobami 
prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą,
g. pozyskiwanie i szkolenie personelu medycznego i wolontariuszy do 
wszelkiego rodzaju pracy na rzecz chorych, ich rodzin, bliskich, oraz na 
rzecz zapewnienia funkcjonowania Fundacji,
h. prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej,
i. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, paneli 
dyskusyjnych, zjazdów i spotkań – dla społeczności lokalnej oraz osób i 
instytucji spoza regionu,
j. organizowanie imprez turystyczno – rekreacyjno – kulturalnych (między 
innymi propagujących zasoby kulturalne i przyrodnicze regionu), dla osób 
chorych i osieroconych oraz osób pomagających im,
k. organizowanie akcji i imprez artystycznych, kulturalnych i 
charytatywnych,
l. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym 
przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i zagranicą,
m. prowadzenie strony internetowej,
n. opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych związanych 
z działalnością Fundacji i jej celami,
o. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie 
prac naukowych,
p. propagowanie założeń Fundacji,
q. prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
r. współpracę z organizacjami reprezentującymi interesy pacjentów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Kalendarium działań Fundacji
W roku 2019 zespół hospicyjny obejmował opieką 121 chorych u kresu ich życia i ich bliskich. 
Działaniami edukacyjnymi objęto nie tylko podopiecznych hospicjum, ale także seniorów, studentów, lekarzy oraz młodzież 
szkolną. 
3.01.2019 Kiermasz ozdób świątecznych na rzecz FHPE zorganizowany przez młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Hajnówce. 
Zebrane środki zostały przekazane na cele statutowe Fundacji HPE.
6.02.2019 Szkolenie wewnętrzne Regionalne metody leczenia bólu prowadzone przez dr Annę Łotowską-Ćwiklewską.
7.02.2019 Wykład w SP nr 4 w Hajnówce pt. „Hospicjum Proroka Eliasza – specjalistyczna opieka nad chorymi u kresu życia na 
terenach wiejskich”.
16.02.2019 Bal charytatywny FHPE.
24.02.2019 Udział w konferencji „Akademia Leczenia Odleżyn – STOP odleżynom”.
22-23.03.2019 Przeprowadzenie warsztatów pt. Miękkie umiejętności dla prawdziwych twardzieli w Wielkopolskim Centrum 
Onkologii w Poznaniu przez Dr Pawła Grabowskiego i psycholog Monikę Ksepko.
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31.03.2019 Dr Paweł Grabowski został uhonorowany ogólnopolską nagrodą im Jana Rodowicza „Anody” w kategorii „Całokształt 
dokonań oraz godna naśladowania postawa życiowa”.
01-04.2019 Kampania 1%.
2.04.2019 Udział w spotkaniu zorganizowanym przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, gdzie dr Paweł 
Grabowski opowiedział o przeprowadzeniu innowacji pn. „Nowy model hospicjum domowego na terenach wiejskich”.
4.04.2019 Rozmowa w Pytaniu na śniadanie na temat rozdania Nagród im. Jana Rodowicza „Anody”.
6.04.2019 Udział w Targach Wydawców Katolickich ze zbiorem wierszy dr Pawła Grabowskiego pt. „Retrospekcja.”
10-11.04.2019 Uczestnictwo w konferencji w hospicjum w Grodnie i wykład na temat innowacji społecznych stosowanych w 
FHPE pn. „Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich”.
18.04.2019 Zbiórka na budowę hospicjum Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2 w Białymstoku.
19.04.2019 Audycja w Polskim Radiu Białystok – Pytania o sens cierpienia.
22.04.2019 Wywiad z dr Pawłem Grabowskim w Teologii Politycznej.
25.04.2019 Wizyta w siedzibie hospicjum i przekazanie nagrody Wielkiego Testu o Podatkach na antenie TVP1 przez gwiazdy 
Renatę Pękul i Pana Marcina Błaszaka.
30.04.2019 Oficjalne przekazanie wykonawcy placu w Makówce, na którym powstanie Zespół Opiekuńczo-Hospicyjno-
Edukacyjny FHPE.
13.05.2019 Uroczyste wbicie „pierwszej łopaty” pod budowę Zespół Opiekuńczo-Hospicyjno-Edukacyjny FHPE.
13.05.2019 Projekcja etiudy pt. „Hiob” w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie i dyskusja na temat sensu cierpienia.
16.05.2019 Rozmowa o hospicjum w Polskim Radiu Białystok.
17.05.2019 Podsumowanie akcji Pola Nadziei w Szkole Podstawowej w Narwi.
30.05.2019 Udział w studio magazynu „Poranku w Obiektywie” na antenie TVP3 Białystok.
31.05.2019 Udział w audycji Michała Olszańskiego „Godzina prawdy” w radiowej Trójce.
31.05.2019 Przekazanie podopiecznym słodkości przygotowanych przez Szkolne Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 20 
w Białymstoku.
1.06.2019 V Konferencja Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza pt. “Choroba nieuleczalna i umieranie na wsi, codzienność 
hospicjów wiejskich” ,której towarzyszyła debata “Przyszłość polskich hospicjów na terenach wiejskich”.
9.06.2019 Wizyta w Makówce i przekazanie nagrody Wielkiego Testu TVP przed gwiazdy Karinę Seweryn i Arkadiusza Janiczaka.
1.07.2019 Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Zespołu Opiekuńczo-Hospicyjno-Edukacyjnego w 
Makówce.
9.07.2019 Udzielenie artykułu w Gościu Niedzielnym pt. „Naprawdę dobre umieranie”.
10.07.2019 Szkolenie wewnętrzne na temat udzielania pierwszej pomocy poprowadzone przez dr Annę Marię Łotowską-
Ćwiklewską.
18.08.2019 Zbiórka na hospicjum zorganizowana przez hajnowskie Bractwo Młodzieży Prawosławnej. 
21.08.2019 Rozpoczęto współpracę z Instytutem Fundraisingu.
31.08.2019 8. Bieg Hospicjum Proroka Eliasza w Rybakach pod hasłem „Biegając wspieram budowę hospicjum w Makówce”.
6.09.2019 Materiał o hospicjum w programie „Pilna sprawa” na antenie TVP3 Białystok.
21.09.2019 Otrzymanie pierwszej nagrody w konkursie „Okulary ks. Kaczkowskiego. Nie widzę przeszkód” przez p. Pawła 
Grabowskiego.
25.09.2019  Wizyta gości z Kancelarii Prezydenta RP: pani Ireny Zofii Romaszewskiej – Doradcy Prezydenta RP i pana Tomasza 
Kulikowskiego – Dyrektora Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej. 
9.10.2019 Udział w konferencji pt. „Jak zapewnić godne starzenie się, chorowanie i umieranie na wsi” w Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich.
10-11.2019 Pola Nadziei, edycja jesienna.
11.2019 Spotkanie rodzin podopiecznych, którzy umarli.
13.11.2019 Spotkanie w Szkole Podstawowej w Gródku z uczniami oraz członkiniami koła gospodyń wiejskich ze Słuczanki oraz 
seniorami z Gródka na temat szacunku do życia i książki „Dziadek Franek”.
29.11.2019 Wizyta w ZSM w Białymstoku, tematem była idea hospicyjna i działanie hospicjów w Polsce.
29.11.2019 Spotkanie w świetlicy w Siemianówce.
30.11.2019 Wizyta w Makówce i przekazanie nagrody Wielkiego Testu TVP przed gwiazdy Marlenę Drozdowską i Krzysztofa 
Janczara.
17.12.2019 Udział w spotkaniu wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca przy parafii Św. Andrzeja Boboli w Białymstoku.
20.12.2019 Choinka darczyńców.
22.12.2019 Przygotowanie kartek dla podopiecznych hospicjum przez młodzież i kadrę Szkoły podstawowej w Gródku oraz 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.
26.12.2019 Alebabki ze Słuczanki kolędują dla FHPE.
29.12.2019 Materiał podsumowujący prace budowlane w 2019 roku i zachęcanie do wpłat na budowę.
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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

1300

30

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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 ochrona i promocja zdrowia

Prowadzenie Hospicjum Domowego dla osób 
nieuleczalnie chorych i zależnych na wiejskich 
terenach 5 gmin wschodniego Podlasia. Opieką 
lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty i 
opiekunki objęte zostały osoby w swoich 
domach i ich opiekunowie. Hospicjum zapewnia 
materiały opatrunkowe i materiały do 
pielęgnacji chorych. Działa nieodpłatnie dla 
podopiecznych wypożyczalnia sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego. W zakresie 
promocji zdrowia prowadzimy zajęcia dla 
młodzieży i dzieci, jak co roku zorganizowaliśmy 
konferencję dla profesjonalistów. We 
współpracy z mediami propagujemy szacunek 
do życia do jego naturalnego kresu. Mówimy o 
potrzebie wspierania seniorów i osób zależnych 
szczególnie na terenach wiejskich. Jesteśmy 
autorem innowacji, która ma na celu poprawę 
dostępności do opieki zdrowotnej dla osób 
nieuleczalnie chorych na terenach wiejskich. 
Rozpoczęliśmy budowę Zespołu Opiekuńczo-
Hospicyjno-Edukacyjno FHPE.

86.10.Z 0,00 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) 693 358,14 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 669 763,91 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 23 594,23 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

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

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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Organizowanie i prowadzenie spotkań, 
warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży - w 
szkołach, dla seniorów zrzeszonych w klubach 
seniora uniwersytetach 3-go wieku i grupach 
nieformalnych (przy świetlicach wiejskich, 
parafiach). Zapraszani jesteśmy na imprezy 
kulturalne, sportowe i inne podczas, których 
prowadzimy nasze działanie edukacyjne. 
Edukujemy osoby chore i ich opiekunów. 
Uczestniczymy aktywnie jako wykładowcy na 
konferencjach naukowych oraz organizujemy 
własną. Prowadzimy zajęcia edukacyjne dla 
wolontariuszy akcyjnych fundacji i hospicjum. 
Okazją do prowadzenia zajęć edukacyjnych jest 
akcja Pola Nadziei, w której uczestniczymy od 
wielu lat.

85.60.Z 0,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 319 662,78 zł

2.4. Z innych źródeł 33 561,41 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 305 773,36 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 671 116,35 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 340 133,95 zł

w 
tym:

0,00 zł

277 249,81 zł

6 500,00 zł

56 384,14 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:

0,00 zł

252 002,70 zł

60 000,00 zł

7 660,08 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 228 277,09 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 228 277,09 zł

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

441 486,82 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

228 277,09 zł

1 352,44 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 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

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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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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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)

3 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)

3,00 etatów

19 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

0 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)

200 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

0 osób

200 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 323 622,38 zł

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

323 622,38 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)

5 051,82 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)  

1 043,65 zł

4 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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

130 280,70 zł

130 280,70 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 193 341,68 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 323 622,38 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

6 210,00 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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

1 Promocja województwa 
dwz1[75075&4300]

Promocja województwa dwz1
[75075&4300]

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego

6 500,00 zł

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

4 274,70 zł

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

1 NFZ finansowanie opieki nad 
pacjentami NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia 277 249,81 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

W roku 2019 Fundacja uzyskała darowizny pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
wysokości 413 356,62 zł oraz z darowizn od osób fizycznych w kwocie 916 353,21zł . Zgodnie z decyzją zarządu 
kwota uzyskana z 1% w 2019 r oraz 664 350,51  z darowizn od osób fizycznych zostały przeznaczone na budowę 
nowego stacjonarnego hospicjum i zaliczone w bilansie podmiotu -stosownie do zmienionej od 01.01.2019 r. polityki 
rachunkowości - do przychodów przyszłych okresów. Nie ujęto ich w związku z tym w rachunku zysków i strat oraz w 
części III.1. i III.2 niniejszego sprawozdania merytorycznego.
Na dzień 31.12.2019 r. wartość przychodów przyszłych okresów wynikająca z otrzymanych dofinansowań na 
budowę środków trwałych wynosi łącznie 2 670 725,40 zł ( z tego kwota z roku 2019 stanowi 1 077 707,13 zł, kwota 
z lat ubiegłych  1 593 018,27 zł).
W/w otrzymane wpływy uwzględnione zostaną do przychodów Fundacji po zakończeniu inwestycji, rozliczone będą  
wg. średnioważonej stawki amortyzacji środków trwałych podlegających dofinansowaniu.
Dodatkowo wartość związana z otrzymanymi darowiznami rzeczowych środków trwałych zaliczona również do 
przychodów przyszłych okresów w latach poprzednich daje kwotę 3 295,64 zł.
W roku 2019 na budowę nowego stacjonarnego hospicjum  wydatkowano kwotę 878 556,47 zł, z tego ze środków 
1% podatku dochodowego od osób fizycznych 719 129,98 zł (413 356,62 zł z 1% z 2019 oraz 305 773,36 z 1% lat 
ubiegłych). Na dzień 31.12.2019 r. wartość nakładów inwestycyjnych stanowi ogółem 1 162 506,20 zł (w tym cena 
nabycia gruntu wynosi 104 147,96 zł).

Organizacja przeprowadziła dobrowolne badanie sprawozdania finansowego za rok 2019. Audytorem była firma 
KPMG z siedzibą we Wrocławiu.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Paweł Grabowski 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

1 Podlaski Urząd Wojewódzki 1

2020-10-13
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