
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-02

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina BYCZYNA

Powiat KLUCZBORSKI

Ulica PARUSZOWICKA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość BYCZYNA Kod pocztowy 46-220 Poczta BYCZYNA Nr telefonu 774134338

Nr faksu E-mail hospicjumswpio@wp.pl Strona www www.hospicjumswpio.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-06-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 53240463600000 6. Numer KRS 0000168645

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

Sławomir Kołecki Prezes TAK

Janusz Cholewiński V-ce Prezes TAK

Ewa Rojowska Sekretarz TAK

Agnieszka Dąbrowska Członek Zarządu TAK

Joanna Steinberger Członek Zarządu TAK

Krzysztof Maszkowski Członek Zarządu, 
Skarbnik

TAK

Grażyna Mączka Członek Zarządu TAK

Sylwia Tuszyńska Skarbnik TAK

Monika Mydlak Członek Zarządu TAK

Honorata Dawid Członek Zarządu TAK

STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM ZIEMI KLUCZBORSKIEJ ŚW. OJCA PIO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) opieka domowa i stacjonarna nad osobami w stanach terminalnych i ich 
rodzinami w tym nad poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych 
(nieodpłatnie dla chorego, odpłatnie ze strony zakładów ubezpieczeń, 
jednostek samorządu terytorialnego itp.);
2) promowanie filozofii i postaw opieki paliatywnej (nieodpłatnie);
3) kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i 
moralnych oraz kierowanie się nimi w działalności statutowej 
(nieodpłatnie);
4) kształcenie osób zainteresowanych (np. lekarzy, pielęgniarek, 
psychologów) w dziedzinie opieki paliatywnej (nieodpłatnie lub 
odpłatnie);
5) prowadzenie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej 
(nieodpłatnie lub odpłatnie);
6) szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną (nieodpłatnie lub 
odpłatnie);
7) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, 
spotkaniach naukowych i szkoleniowych, tak w kraju, jak i za granicą 
(nieodpłatnie lub odpłatnie);
8) działalność wydawnicza, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów 
szkoleniowych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej 
(nieodpłatnie lub odpłatnie);
9) popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki 
sprawowanej przez przeszkolone zespoły (nieodpłatnie);
10) nabór i szkolenie wolontariuszy (nieodpłatnie);
11) współdziałanie z pokrewnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi 
i międzynarodowymi oraz z organami administracji samorządowej i 
rządowej w celu pełniejszej realizacji powyższych zadań (nieodpłatnie);
12) inne formy działalności celowe dla skutecznego funkcjonowania 
Stowarzyszenia (nieodpłatnie lub odpłatnie).
13) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego (nieodpłatnie i 
odpłatnie).

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

a) pomoc medyczną (lekarską i pielęgniarską), psychologiczną, socjalną i 
duchową choremy oraz jego rodzinie (za ich zgodą)
b) pomoc o której mowa w punkcie 1 podpunkt a) jest sprawowana w 
siedzibie Stowarzyszenia oraz w placówkach powołanych przez 
Stowarzyszenie organów, jak również w domu chorego.
c) Współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia
d) Współpracę z duchownymi różnych wyznań – zależnie od potrzeb i 
życzeń chorego
e) Współpracę z ośrodkami hospicyjnymi o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym
f) Udzielanie informacji w zakresie swej działalności statutowej poprzez 
prasę, radio, telewizję, wydawanie własnych publikacji oraz stosowanie 
innych środków w tym zakresie
g) Działania w zakresie lecznictwa, w tym inicjatywy lokalne w zakresie 
infrastruktury hospicjum, obejmujące przebudowę, remonty, rozbudowę i 
dostosowanie obiektów do wymogów, regulacji krajowych i wyposażenia 
w odpowiedni sprzęt,
h) Zbieranie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów 
statutowych poprzez wszelkie dozwolone prawem formy pozyskiwania 
funduszy, w tym także w postaci sprzedaży (aukcji)wyrobów (dzieł) 
ofiarowanych przez darczyńców i wykonanych przez podopiecznych 
hospicjum.

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

Stanisław Wołkowicz Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Ewelina Ewertowska Z-ca Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Róża Kaniewska Sekretarz TAK
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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

500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

- prowadzenie remontu, rozbudowy i przebudowy budynku po byłej szkole w Smardach Górnych, w którym powstanie 
hospicjum stacjonarne dla pacjentów z chorobą nowotworową z powiatu kluczborskiego i ościennych,
- zbieranie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów statutowych, a w szczególności  na zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz budowę hospicjum stacjonarnego,
- prowadzenie kampanii społecznych mających na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat hospicjum, choroby 
nowotworowej i wolontariatu,
-  ochrona i promocja zdrowia- sprawowanie specjalistycznej opieki lekarsko-pielęgniarskiej nad pacjentami w terminalnej fazie 
choroby nowotworowej powiatu kluczborskiego oraz oleskiego,
- wypożyczanie oraz montaż specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego pacjentom i nie pacjentom,
- prowadzenie Poradni Medycyny Paliatywnej,
- prowadzenie nieodpłatnie hospicjum domowego w ramach kontraktu z NFZ sprawującego nieodpłatnie opiekę nad pacjentami 
w terminalnej fazie choroby nowotworowej i innych jednostkach chorobowych kwalifikujących do  opieki hospicyjnej z terenu 
powiatu kluczborskiego i ościennych,
- pomoc społeczna dla pacjentów w trudnej sytuacji materialnej poprzez zakup leków i środków opatrunkowych, 
- nauka, edukacja, oświata - organizowanie konferencji naukowych skupiających środowisko lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy 
pracujących w ośrodkach hospicyjnych w całym kraju,
- rozwój i promocja wolontariatu - pozyskanie nowych wolontariuszy poprzez prowadzenie warsztatów  promujących 
wolontariat.

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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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

1 ochrona i promocja zdrowia

Działalność pozostałych organizacji gdzie indziej 
nie sklasyfikowana. Współdziałanie ze 
strukturami służby zdrowia, współpraca z 
duchownymi różnych wyznań - zależnie od 
potrzeb i życzeń chorego, współpraca z 
ośrodkami hospicyjnymi o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym. Udzielanie informacji w 
zakresie swej działalności statutowej poprzez 
radio, prasę, telewizję, wydawanie własnych 
publikacji oraz stosowanie innych środków w 
tym zakresie. Prowadzenie hospicjum 
domowego. Prowadzenie budowy hospicjum 
stacjonarnego.

94.99.Z 0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Opieka zdrowotna nad pacjentami 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Hospicjum Domowe Ziemi Kluczborskiej Św. 
Ojca Pio, pomoc medyczna (lekarska i 
pielęgniarska, rehabilitacyjna, psychologiczna, 
socjalna i duchowa choremu oraz jego rodzinie - 
za ich zgodą). Wizyty lekarskie i pielęgniarskie, 
wypożyczanie niezbędnego sprzętu medycznego 
i rehabilitacyjnego oraz dowóz i montaż sprzętu 
w domu pacjenta. Rehabilitacja w domu 
pacjenta. Podniesienie jakości życia pacjentów z 
chorobą nowotworową. Specjalistyczna 
praktyka lekarska.

86.10.Z 0,00 zł
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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) 1 296 600,89 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 268 299,82 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 19 578,65 zł

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

Wypożyczanie specjalistycznego sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego, w 
szczególności łóżek rehabilitacyjnych z 
materacem i systemem 
przeciwodleżynowym oraz drobnego 
sprzętu rehabilitacyjnego: chodziki, wózki 
inwalidzkie, kule. Dowóz samochodem 
dostawczym przystosowanym do wożenia 
sprzętu, oraz montaż urządzeń w domu i 
przeszkolenie w zakresie użytkowania 
sprzętu w domu pacjentów niebędących 
pacjentami NZOZ Hospicjum Domowe przez 
pracownika hospicjum. Serwisowanie i 
naprawa sprzętu wypożyczonego w 
zależności od potrzeb.

77.29.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie 
indziej nie sklasyfikowane. Prowadzenie 
działalności edukacyjnej poprzez 
organizowanie ogólnopolskich szkoleń i 
konferencji medycyny paliatywnej 
prowadzonych przez wysoce 
wykwalifikowanych prelegentów, 
praktyków z dziedziny medycyny 
paliatywnej znanych w całym kraju, na 
które zapraszani są praktycy z dziedziny 
medycyny paliatywnej z całej Polski. 
Podnoszenie wiedzy z zakresu medycyny 
paliatywnej oraz integrowanie się 
środowiska hospicyjnego, wymiana 
doświadczeń.

85.59.B 0,00 zł

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
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 3 592,22 zł

e) pozostałe przychody 5 130,20 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 137 839,57 zł

2.4. Z innych źródeł 23 431,07 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 192 302,51 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 228 780,02 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 227 585,46 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 907 744,79 zł

w 
tym:

0,00 zł

826 794,79 zł

80 950,00 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

w 
tym:

669,00 zł

85 168,96 zł

4 870,00 zł

47 131,61 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 305 514,25 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 8 805,53 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 975 628,88 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

962 785,57 zł 0,00 zł

10 773,12 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,19 zł

0,00 zł

2 070,00 zł 0,00 zł

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

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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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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)

7 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)

5,80 etatów

15 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

31 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)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 592 891,08 zł

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

592 891,08 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)

4 562,33 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)  

2 945,01 zł

0 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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

374 741,08 zł

273 979,89 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

93 827,00 zł

- inne świadczenia 6 934,19 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 218 150,00 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 592 891,08 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

8 350,00 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)

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 Pomoc społeczna Pomoc społeczna UM Kluczbork 75 000,00 zł

2 Pomoc społeczna Szkolenie zespołu medycznego UM Byczyna 2 500,00 zł

3 Pomoc społeczna Organizacja konferencji Starostwo Powiatowe w Kluczborku 3 450,00 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

6 943,00 zł

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

1 Prowadzenie działalności 
NZOZ Hospicjum

Opieka nad chorymi NFZ 826 794,79 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 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)

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

organizacji

Krzysztof Maszkowski, 
Sławomir Kołecki 

24.05.2019
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

2019-06-02
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