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• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

WARSZAWSKIE HOSPICJUM SPOŁECZNE

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M. ST. 
WARSZAWA

Gmina M. ST. 
WARSZAWA

Ulica PL. INWALIDÓW Nr domu 10 Nr lokalu 73

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-552 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 839 23 73

Nr faksu 22 839 23 73 E-mail sekretariat@whs.pl Strona www www.whs.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-08-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01088746100000 6. Numer KRS 0000041113
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Bogumiła Olech – Prezes Zarządu
Anna Doboszyńska – Wiceprezes Zarządu
Jolanta Straszewska – Wiceprezes Zarządu
Daniel Bury – Członek Zarządu
Dariusz Bałuk – Skarbnik
Anna Sukiennik - Sekretarz
Maria Magdalena Konopka – Członek Zarządu
Elżbieta Wiechowska – Członek Zarządu

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

Izabela Matuszewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Piasecka – Członek Komisji Rewizyjnej
Jacek Wojtkiewicz – Członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Hospicjum jest towarzyszenie choremu i jego rodzinie w 
terminalnym okresie choroby nie poddającej się leczeniu 
przyczynowemu, szczególnie choroby nowotworowej, poprzez 
roztoczenie kompleksowej opieki domowej nad osobami, które 
zakończyły leczenie przyczynowe, a u których zachodzi 
konieczność leczenia objawowego, pielęgnacji, pomocy w 
rozwiązywaniu problemów rodzinnych i wsparcia duchowego

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Dla osiągnięcia swoich celów Hospicjum prowadzi działalność 
pożytku publicznego poprzez:
- pracę zespołów opieki domowej, składających się z członków: 
lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów i 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,
- ochronę i promocję zdrowia,
- 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 zespołów wolontariuszy 
sprawujących opiekę paliatywną,
- kształcenie osób zainteresowanych (np. lekarzy, pielęgniarek, 
psychologów) w dziedzinie opieki paliatywnej,
- wypożyczanie sprzętu medycznego,
- działalność wydawnicza, gromadzenie i rozpowszechnianie 
materiałów szkoleniowych, informacyjnych i literatury naukowej z 
dziedziny opieki paliatywnej,
- organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz hospicjum,
- pozyskiwanie funduszy publicznych.
Hospicjum współpracuje z rodziną chorego, lekarzem rejonowym, 
stowarzyszeniami lub fundacjami o podobnych do Hospicjum celach 
statutowych oraz z organami administracji państwowej i 
samorządowej.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W 2012 r. Warszawskie Hospicjum Społeczne opiekowało się 168 chorymi na 
terenie lewobrzeżnej Warszawy, głównie w dzielnicach Bemowo, Bielany, 
Śródmieście, Wola, Żoliborz.  Z tej liczby 121 osób – to nowoprzyjęci pacjenci, a 
u 47 osób kontynuowano opiekę rozpoczętą w roku poprzednim. Do hospicjów 
stacjonarnych przeniesiono 19 osób, a w domach zmarło 94 podopiecznych.
Opieka nad chorymi trwała od kilku dni do 3-4 miesięcy. W 2012 r. zapewniliśmy 
chorym opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitanta, masażysty, wolontariuszy 
oraz pomoc psychologiczną , również rodzinom chorych. Poza tym 
zaopatrywaliśmy chorych w sprzęt medyczny: 32 chorych otrzymało łóżka 
rehabilitacyjne, 72 chorych materace przeciwodleżynowe, 23 chorych materace 
zwykłe, 31 chorych koncentratory tlenu i inną aparaturę medyczną (ssaki, 
nebulizatory),  40 osób wózki inwalidzkie,  75 osób inny drobny sprzęt  ( 
chodziki, stoliki przyłóżkowe, foteliki higieniczne, kule, drabinki, krążki 
przeciwodleżynowe), a także środki pielęgnacyjne i opatrunkowe.
W pracy WHS aktywnie uczestniczyło  33 wolontariuszy niemedycznych, 2 
lekarzy – wolontariuszy, 1 pielęgniarka – wolontariuszka. Oprócz osób 
pracujących na zasadach wolontariatu, zawarliśmy umowy z 7 lekarzami, 2 
psychologami, 8 pielęgniarkami i pielęgniarzami, 1 rehabilitantka i 1 masażystką. 
W 2012 r.  pracę w Hospicjum podjęło 10 nowych wolontariuszy. Większość 
wolontariuszy pracowała bezpośrednio z chorym, 20 osób brało udział w 
pracach organizacyjno – administracyjnych, 3 wolontariuszy prowadziło 
magazyn ze sprzętem oraz pomagało przy transporcie i montażu sprzętu. Jeden 
wolontariusz, pracujący bezpośrednio z chorymi, opiekował się w 2012 r. średnio 
 2 osobami, odwiedzając je 2-4 razy w tygodniu i dostarczając im lekarstwa, 
środki opatrunkowe, sprzęt medyczny, artykuły higieniczne i spożywcze, 
pomagając w pracach domowych, służąc wsparciem duchowym chorym i ich 
rodzinom.
Dwa razy w miesiącu w siedzibie WHS pełnił dyżur psycholog, który nieodpłatnie 
udzielał porad osobom w żałobie i rodzinom chorych, znajdujących się pod 
naszą opieka. Inny psycholog na życzenie chorych i ich rodzin odwiedzał ich w 
domach, wspierając w trudnych sytuacjach. Łącznie w okresie sprawozdawczym 
hospicjum sfinansowało 183 godziny pracy psychologa. 
Lekarz w tym także lekarze wolontariusze odwiedzili w tym czasie chorych 1028 
razy. Personel pielęgniarski opiekował się chorymi przez 3114 godzin.
Na wiosnę oraz na jesieni w Hospicjum Domowym Księży Marianów na Pradze, 
odbyło się szkolenie kandydatów na wolontariuszy. WHS zgłosiło 48 chętnych, z 
czego dyplom ukończenia kursu otrzymało 13 kandydatów. Czynnie w pracach 
hospicjum udziela się 10 osób.                                               
W szkoleniach  i konferencjach zewnętrznych, prowadzonych przez ośrodki 
wyspecjalizowane w zakresie opieki paliatywnej, wzięli udział:  1 lekarz i 7 
wolontariuszy.                      
Raz w miesiącu odbywały się msze św. w intencji zmarłych w ostatnim okresie 
pacjentów WHS, a po nich ogólne spotkania szkoleniowo-informacyjne dla 
wszystkich członków Stowarzyszenia. W miarę potrzeby organizowane były 
także spotkania wolontariuszy w dzielnicach.
Zakupiliśmy również materiały szkoleniowe (książki i periodyki), które są 
przydatne zarówno wolontariuszom bez wykształcenia medycznego jak i 
pielęgniarkom, lekarzom i psychologom.

ochrona i promocja zdrowia

promocja i organizacja wolontariatu
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

powiat

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

360

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Warszawskie Hospicjum Stołeczne, istniejące już od 25 lat,  jest 
hospicjum domowym, które  zapewnia nieodpłatną  kompleksową 
pomoc chorym w terminalnej fazie choroby, zwłaszcza 
nowotworowej  i ich rodzinom w domach.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

powiat

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Kod PKD:

Kod PKD:
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 389,622.83 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 288,425.40 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 2.83 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 146,480.47 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 89,997.60 zł

0.00 zł

0.00 zł

89,997.60 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 142,266.93 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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322.00 zł

37,608.79 zł

4,214.16 zł

0.00 zł

100,121.98 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 10,875.00 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 146,480.47 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Wynagrodzeine lekarzy i pielęgniarek, psychologów, rehabilitanta i masazysty 128,640.98 zł

2 Zakup odżywek, leków, materiałów opatrunkowych i pielęgnacyjnych 3,039.49 zł

3 Wynagrodzenie osób przyjmujących zgłoszenia 9,600.00 zł

4 Wynagrodzenie księgowej 5,200.00 zł

Druk: MPiPS 7



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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 321,876.46 zł 146,480.47 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

188,613.96 zł 141,280.47 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

32,379.24 zł 5,200.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

100,883.26 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

3.0 osób

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

19.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

46.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 3 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 3 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)
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0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

33.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

18.00 osób

2.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

3.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 5.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 154,129.57 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

55,767.07 zł

55,767.07 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 98,362.50 zł

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

154,129.57 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 154,129.57 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

0.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

917.44 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

3,437.50 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Hospicjum to życie - domowa opieka paliatywna 89,997.60 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 (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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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