
  
Warszawskie Hospicjum Społeczne 
pl. Inwalidów 10 m. 73 
01-552 Warszawa             Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2007. 

 
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2007 
 
1. Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u 

wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące 
członków rady (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres 
zamieszkania) oraz określenie celów statutowych organizacji. 

Warszawskie Hospicjum Społeczne; pl. Inwalidów 10 m73, 01-552 Warszawa.  
Data wpisu w KRS: 12.09.2001 (data pierwszej rejestracji); 7.03.2006 (data ostatniego wpisu). 
Nr KRS: 0000041113;  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX WYDZ. GOSP.; 12-09-2001;  
REGON: 010887461 
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia: 
Bogumiła Olech – prezes 
Anna Doboszyńska- wiceprezes 
Maciej Marks – wiceprezes 
Anna Brzuska – skarbnik 
Małgorzata Jędrychowska – sekretarz 
Maria Magdalena Konopka – członek zarządu 
Katarzyna Kozorys – członek zarządu 
Komisja Rewizyjna: Hanna Jachura – przewodnicząca; Izabela Matuszewska; Jerzy Jacek  
Wojtkiewicz. 
 
Cele Hospicjum  
 Naszym celem jest  łagodzenie cierpień fizycznych i duchowych osób w terminalnej fazie 
choroby nowotworowej, które pragną okres ten spędzić we własnym domu. Dotyczy to osób, u 
których zakończono leczenie przyczynowe, a zachodzi konieczność leczenia objawowego, 
pielęgnacji, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i wsparcia duchowego. Na ile to 
możliwe, staramy się, by mogły one umierać w otoczeniu rodziny, w godnych warunkach, w 
poczuciu bezpieczeństwa i wartości życia aż do końca. Po ich odejściu  pragniemy  podtrzymać 
nawiązany kontakt z  rodzinami chorych,  wspierając je w okresie żałoby.   
 
 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także 
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych, 
 
 Warszawskie Hospicjum Stołeczne, istniejące już od 20 lat,  jest hospicjum domowym. Cel 
ten osiągamy przez zapewnianie nieodpłatnej, kompleksowej pomocy chorym i ich rodzinom w 
domach. Opiekę sprawują zespoły kilkuosobowe, składające się zależnie od potrzeb z lekarza, 
pielęgniarki, psychologa i  wolontariuszy. 
Hospicjum realizuje swoje cele przez: 

 pracę zespołów opieki domowej, składających się z członków: lekarzy, pielęgniarek, osób 
duchownych oraz ochotników bez wykształcenia medycznego, 

 pomoc rzeczową i finansową dla chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej, 

 pomoc społeczną i edukacyjną chorym i członkom ich rodzin, 

 propagowanie idei i metody opieki hospicyjnej, 

 kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych oraz kierowanie 
się nimi w działalności statutowej, 

 organizowanie naboru i szkolenia  wolontariuszy sprawujących opiekę paliatywną, 



 kształcenie osób zainteresowanych (np. lekarzy, pielęgniarek, psychologów) w dziedzinie 
opieki paliatywnej, 

 wypożyczanie sprzętu medycznego, 

 gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i literatury z 
dziedziny opieki paliatywnej, 

 pozyskiwanie funduszy publicznych. 
 

 W 2007 r. Warszawskie Hospicjum Społeczne objęło opieką 248 chorych na terenie 
lewobrzeżnej Warszawy,  głównie w dzielnicach Bemowo, Bielany, Śródmieście, Ochota, Wola,  
Śródmieście i Żoliborz., w tym 136 kobiet i 112 mężczyzn. Z tego przeniesiono do hospicjów 
stacjonarnych 41 osób, a w domu zmarło 148 podopiecznych.  Opieka trwała od kilku dni do 3-4 
miesięcy. 
 W pracy uczestniczyło 35 wolontariuszy niemedycznych, 2 lekarzy, 5 pielęgniarek, pracujących w  
zespołach dzielnicowych. Oprócz osób pracujących na zasadach wolontariatu zatrudnialiśmy na 
umowę-zlecenie 4 lekarzy, 5 pielęgniarek, 2 psychologów. W 2007 r. pracę w Hospicjum podjęło 6 
nowych wolontariuszy. Większość wolontariuszy pracowała bezpośrednio z chorymi, 10 osób  
brało udział w pracach organizacyjno-administracyjnych oraz pomagało w zadaniach 
transportowych, 1 wolontariusz opiekował się magazynem ze sprzętem.   
Jeden wolontariusz pracujący bezpośrednio z chorymi opiekował się w 2007 r. średnio 3 osobami, 
odwiedzając je 2-4 razy w tygodniu. Dostarczano chorym lekarstwa, odżywki, środki opatrunkowe,  
sprzęt medyczny, artykuły spożywcze i higieniczne (patrz raport finansowy), pomagano w pracach 
domowych,  służono wsparciem duchowym chorym i ich rodzinom.  
W 2007 r. zaopatrzyliśmy 10 chorych w łóżka rehabilitacyjne z regulacją elektryczną, 55 chorych w 
materace przeciwodleżynowe, 9 w materace zwykłe, 11 w wózki inwalidzkie, 7 w koncentratory 
tlenu, 130 w drobny sprzęt (chodziki, krzesełka-wc, krążki przeciwodleżynowe,  kule, drabinki, 
baseny, inhalatory, odsysacz, nebulizator) oraz  środki pielęgnacyjne i opatrunkowe.  
   

Co miesiąc odbywały się spotkania ogólne, a spotkania zespołów dzielnicowych – w miarę 
potrzeb. W ramach doskonalenia wiedzy 2 osoby wzięły udział w szkoleniu organizowanym przez 
Fundację Hospicyjną w Gdańsku. 

 
 Prowadziliśmy stały nabór wolontariuszy. Po przejściu wstępnych testów psychologicznych 
38 osób, bez wykształcenia medycznego, odbyło szkolenie  w zakresie podstawowych umiejętności 
pielęgnacyjnych, wiedzy medycznej i psychologicznej niezbędnej w  pracy w hospicjum. Wykłady 
prowadzone były przez lekarza, psychologa i wolontariuszy z długim stażem, a ćwiczenia 
praktyczne przez pielęgniarki. Odnotowujemy dalsze zgłoszenia chętnych do opieki nad chorymi 
jako wolontariusze i przewidujemy kolejne szkolenie na wiosnę 2008 roku. 
 
           W listopadzie i grudniu 2007 r. 9 pielęgniarek z Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w 
Łodzi odbyło w naszych zespołach staż pielęgniarski „przy łóżku chorego (w sumie 40 godzin) 
. 
 W dniu 9 listopada 2007 zorganizowaliśmy wraz z Zakładem Pielęgniarstwa Klinicznego 
Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie konferencję z okazji XX-lecia 
WHS, najstarszego hospicjum w Warszawie. Honorowymi patronami konferencji byli metropolita 
warszawski ksiądz arcybiskup dr Kazimierz Nycz i rektor Akademii Medycznej prof. dr hab. 
Leszek Pączek. W czasie konferencji wykłady wygłosili: - prof. dr Jacek Łuczak na temat „Opieka 
nad chorymi i jego bliskimi u schyłku życia”, - dr med. Małgorzata Malec-Milewska na temat 
„Leczenie bólu nowotworowego”, - prof. dr med. Marek Pertkiewicz na temat „Żywienie w 
chorobie nowotworowej”. Ponadto ks. mgr Norbert Mojżyn przedstawił ikonograficzny motyw 
„Christus patiens”, ks. dr Stefan Kornas przedstawił „Prawo do naturalnej śmierci w dokumentach 
Kościoła”, a panie mgr Aldona Ekiert i mgr Elżbieta Murawska wygłosiły referat pod tytułem 
„Pozwólcie mi odejść”. Konferencję uświetnił występ chóru kameralnego Klubu Inteligencji 
Katolickiej Ars Cantata. 



W ramach I Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej i międzynarodowej akcji  
”Voices for Hospices” oraz II Ogólnopolskiej Kampanii "Hospicjum to też życie. Zdążyć z prawdą” 
w kościele pod wezwaniem  św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya odbył się koncert z udziałem 
chóru Ars Cantata.. 

  Uczestniczyliśmy w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz pokazach filmowych, które 
miały na celu propagowanie idei opieki hospicyjnej: 

 dnia 31.10.2007. TV Katolicka, audycja „Między niebem i ziemią”- nagranie odbyło się w 
domu chorego śp. Chomontowskiego, podopiecznego Ewy Flatau. W audycji uczestniczyła Ewa 
Flatau. 

 dnia 31.10.2007. w kinie „Luna” odbył się pokaz filmu „W stronę morza”. W dyskusji o 
eutanazji wzięły udział Ewa Flatau i Joanna Jaczewska. 

 również w październiku 2007 r. dr Agnieszka Pichór wygłosiła komentarz do filmu 
dokumentalnego TV o hospicjum dziecięcym. Pokaz filmu odbył się w Centrum im. Jana Pawła 
II na ul. Foksal 11. 

 dnia 2.11.2007. w audycji telewizyjnej TVII „Pytanie na śniadanie” w rozmowie z ks. 
Krakowiakiem uczestniczył Darek Bałuk . 

 dnia 4.11.2007. w telewizyjnej audycji TVI „Między niebem i ziemią” wystąpiły Ewa Flatau i 
Maria Marek. Audycja nosiła tytuł „Wolontariusz po stracie i w żałobie”.   

 Celem pozyskania funduszy na działalność statutową współpracowaliśmy, jako organizacja 
partnerska, ze zrzeszającą organizacje pozarządowe fundacją “Wspólna Droga” . 

. 

 
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego 
 

Nie dotyczy. 
 

4. Odpisy zarządzeń, protokołów, zatwierdzonych planów, sprawozdań, regulaminów. 

     

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków WHS sprawozdawczo-wyborcze w dniu 
27.03.2007r. 

Rozdanie certyfikatów wolontariuszom. 

Sprawozdanie merytoryczne za 2006 rok – Ewa Flatau 

Sprawozdanie finansowe za 2006 rok - Anna Brzuska. 

Uchwała 3. Absolutorium dla ustępującego Zarządu.  

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej . 

Dokooptowanie nowych członków do Zarządu. 

 

 

Posiedzenia Zarządu WHS w 2007 r.:   

1.   08.01.2007r. Ustalenie terminu przygotowania sprawozdania finansowo-księgowego, sytuacji 
finansowej oraz  wskazanie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie ogłoszenia na stronę www 
odnośnie 1% podatku.  

2.  20.03.2007r. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie dokooptowania do Komisji 
Jacka Wojtkiewicza, preliminarz wydatków na rok 2007. 



3. 27.03.2007r. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2006. 

4. 03.04.2007r. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu WHS . Na Prezesa wybrano Bogumiłę 
Olech, na Wiceprezesów Annę Doboszyńską i Macieja Marksa, na Sekretarza Małgorzatę 
Jędrychowską, Skarbnika Annę Brzuskę, a na Członków Zarządu Marię Magdalenę Konopkę i 
Katarzynę Kozorys. 

5. 10.04.2007r. Poruszone zostały problemy: znalezienia drugiego psychologa do pracy z grupą 
wsparcia, przeprowadzenia spisu z natury, sprawa zorientowania się w znalezieniu funduszy na 
bieżącą działalność hospicjum, sprawy organizacyjne związane z działalnością sekretariatu. 

6. 24.04.2007r. Sprawy organizacyjne związane z działalnością sekretariatu, kwestia organizacji 
koncertu w dniu 6 października 2007r. na rzecz hospicjum, ustalenie nowego terminu spisu z natury 
oraz uzyskania zgody Arcybiskupa Archidiecezji Warszawskiej na kwestę w Kościele Św. 
Boromeusza. 

7.  20.09.2007r. Sprawozdanie Ani Chrzanowskiej ze szkolenia na temat grup wparcia, które 
odbyło się w Gdańsku. Omówiono bieżące sprawy pacjentów. Przygotowano plan Zjazdu z okazji 
XX-lecia WHS i przydzielono obowiązki poszczególnym członkom WHS. 

8. 06.12.2007r. Poruszona była sprawa poszukiwania nowych lekarzy i duszpasterzy. Omawiano 
koszty Konferencji z okazji XX-lecia WHS, sprawy personalne  /sekretariat i fundusze na 
zatrudnienie pielęgniarek/ oraz przeorganizowania strony internetowej. Przygotowanie do akcji 
zbierania 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych na OPP. 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu 
gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z 
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik 
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej 

do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.   

 
Przychody            
   

Darczyńcy publiczni i firmy                      4.726,00 

Darczyńcy indywidualni                     75.983,36 

Fundacja „Wspólna Droga”                     10.000,00 

Nycomed Sp. z o.o.                     10.000,00 

Promet Sp. z o.o.                        3.600,00 

1% podatku wpłaty od osób indywidualnych                    198.481,41 

Składki członkowskie                           277,00 

Odsetki na rachunek bankowy                        5.235,74 

Razem                    308.303,51 

 
6. Informacja o poniesionych kosztach na: 
a. realizację celów statutowych                                                     211.421,92  
b. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)       87,657,56 
c.         działalność gospodarczą                                                                      0,00 
 d.       pozostałe koszty                                                                                    0,00 
  

 
Poniesione koszty: 
 Leki i odżywki 3.266,11 
 Środki opatrunkowe 6.339,43 
 Sprzęt medyczny 6.459,22 
 Wynagrodzenia lekarzy, pielęgniarek i psychologa 119.924,16 
 Koszty opieki nad pacjentami 75.433,00 



Razem koszt realizacji zadań statutowych              211.421,92           
 Zużycie materiałów i energii  13.757,53 
 Usługi obce  12.619,64 
 Podatki i opłaty  90,00 
Wynagrodzenia oraz umowy zlecenia 24.124,80 
Ubezpieczenia społeczne 1.065,93 
Szkolenia wolontariuszy 3.976,72 
Pozostałe koszty 150,00 
Amortyzacja 31.872,94 

 Razem koszty administracyjne               87.657,56 
Ogółęm 299.079,48 
 
7. Dane o liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i 

z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 
 
 Nie zatrudniamy 
 
d. wydatki na umowę zlecenia:  

 
Wynagrodzenie księgowej, sekretarki i konsultanta:          24.124,80 zł. 
 
 
8. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności. 

 
 
 
 
 

 Podmiot Usługi, zadania zlecone i 
zamówienia publiczne  

Przychody Koszty Wynik 
finansowy 

 Fundacja 

„Wspólna 

Droga” 

Domowa opieka nad chorymi w 
terminalnym okresie choroby 
nowotworowej 

10.00,00 10.000,00 0,00 

 
 
9. Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 

Podatek dochodowy za pracowników PIT 4:  4.632,00 zł. 

 

Kwota 
Wn Kwota Ma Opis operacji 

  235,00 PIT-4 naliczenie podatku za styczeń 

235,00   zapłata podatku za styczeń 15.02.2007 

  251,00 PIT-4 naliczenie podatku za luty 

251,00   zapłata podatku za luty 12.03.2007 

  223,00 PIT-4 naliczenie podatku za marzec 



223,00   zapłata podatku za marzec 11.04.2007 

  335,00 PIT-4 naliczenie podatku za kwiecień 

335,00   zapłata podatku za kwiecień 15.05.2007 

  277,00 PIT-4 naliczenie podatku za maj 

277,00   zapłata podatku za maj 14.06.2007 

  200,00 PIT-4 naliczenie podatku za czerwiec 

200,00   zapłata podatku za czerwiec 16.07.2007 

  230,00 PIT-4 naliczenie podatku za lipiec 

230,00   zapłata podatku za lipiec 10.08.2007 

  386,00 PIT-4 naliczenie podatku za sierpień 

386,00   zapłata podatku za sierpień 19.09.2007 

  328,00 PIT-4 naliczenie podatku za wrzesień 

328,00   zapłata podatku za wrzesień 30.10.2007 

  396,00 PIT-4 naliczenie podatku za październik 

396,00   zapłata podatku za październik 13.11.2007 

  1248,00 PIT-4 naliczenie podatku za listopad 

1248,00   zapłata podatku za listopad 20.12.2007 

  523,00 PIT-4 naliczenie podatku za grudzień 

523,00   zapłata podatku za grudzień 14.01.2007 

4.632,00 4.632,00 Suma rozliczeń 

 

 

  

   

10.  Informacja o przeprowadzanej w okresie sprawozdawczym kontroli, z podaniem jej 
wyników 

Kontroli w 2007 roku nie przeprowadzono. 

 

Główna Księgowa                      Prezes WHS 

 Franciszka Anna Gwiazda    Bogumiła Olech 

 


