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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina KUTNO

Powiat KUTNOWSKI

Ulica UL. JASTRZĘBIA Nr domu 15 Nr lokalu 

Miejscowość KUTNO Kod pocztowy 99-300 Poczta KUTNO Nr telefonu 24 2537310

Nr faksu 24 2537310 E-mail 
biuro@hospicjumkutnowskie.pl

Strona www hospicjumkutnowskie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-04-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 61024017200000 6. Numer KRS 0000142523

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

Wiesława Sobczyk Członek Zarządu TAK

Paweł Jędrzejczak Członek Zarządu TAK

Anna Szafoni-Nowak Członek 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

Grażyna Szałkowska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Danuta Bartol Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Renata Topór Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM KUTNOWSKIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Odpłatne i nieodpłatne udzielanie osobom chorym w terminalnej fazie 
choroby nowotworowej opieki medycznej, psychicznej, socjalnej i 
duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych, poprzez 
zespoły opieki domowej, a po powstaniu stacjonarnego zakładu 
całodobowego także poprzez pobyt w tych placówkach na zasadach 
ustalonych regulaminem tego zakładu.
2. Udzielanie pomocy rodzinom chorych  wymienionych w pkt 1.
3. Jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać wolontaryjnie opieki i 
pomocy w zakresie określonym powyżej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Hospicjum realizuje swoje cele w następujący sposób:
a/ sprawuje opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby 
nowotworowej poprzez zespoły opieki domowej, a w przyszłości także w 
stacjonarnym zakładzie całodobowym na zasadach określonych 
regulaminem tego zakładu,
b/ uruchamia i prowadzi poradnie opieki hospicyjnej,
c/ programuje i realizuje opiekę hospicyjną,
d/ rozwija propagandę i udziela informacji w zakresie swej działalności 
statutowej współpracując z prasą, radiem, telewizją, wydając własne 
wydawnictwo oraz stosując inne środki w tym zakresie,
e/ propaguje ideę i metody opieki nad chorymi w stanach terminalnych z 
powodu choroby nowotworowej,
f/ organizuje szkolenia, konferencje, seminaria dla swych członków, a 
także dla sympatyków idei hospicyjnej realizując cele edukacyjne 
polegające na rozwijaniu oświaty w zakresie zagadnień hospicyjnych,
g/ zbiera środki finansowe i rzeczowe potrzebne dla realizacji celów 
hospicjum poprzez akcje charytatywne i prowadzenie działalności 
gospodarczej,
h/ pozyskuje i szkoli wolontariuszy,
i/ prowadzi budowę hospicjum stacjonarnego oraz innych obiektów 
niezbędnych dla działalności statutowej,
j/ współpracuje z placówkami resortu Zdrowia i Opieki Społecznej, 
Ośrodkami Opieki Społecznej oraz innymi jednostkami rządowymi i 
samorządowymi,
k/ współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym lub 
zbliżonym charakterze.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Praktyka lekarska (PKD 86.22.Z) - ogółem w 2018 roku zrealizowano 2.012 wizyt lekarskich, w tym 1.259 na terenie miasta 
Kutno. Średnio w miesiącu 2 wizyty lekarskie u jednego pacjenta.

2. Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A) - ogółem w 2018 roku  odbyły się 1.816 wizyt rehabilitantek, w tym 1353 na 
terenie miasta Kutno. Praca rehabilitantów odbywa się ze wskazania i na zlecenie lekarza hospicyjnego.

3. Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C) - ogółem w 2018 roku wykonano 8.219 wizyt pielęgniarskich, w tym 4.893 na 
terenie miasta Kutno. Średnio w miesiącu 8 wizyt pielęgniarskich u jednego pacjenta.

4. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E):
a/ Psychologia -  ogólna liczba wizyt psychologa w 2018 roku - 687, w tym na terenie miasta Kutno 509,
b/ Budowa hospicjum stacjonarnego - W grudniu 2018 r. zakończono prace budowlane na obiekcie Hospicjum Stacjonarnego. 
Kilka dni później w dniu 21.12.2018 r. w obecności przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Kutnowskiego w Kutnie, 
wykonawcy – Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych "BUDROX" sp. z o. o. w 
Gostyninie, inwestora zastępczego – Dyrekcji Inwestycji w Kutnie sp. z o. o. dokonano oficjalnego odbioru technicznego oraz 
przekazano klucze do nowo powstałego budynku Hospicjum Kutnowskiego, w którym będzie poza dotychczas świadczoną 
opieką domową również opieka stacjonarna. Oddany budynek pozwoli na poprawę jakości i zakresu świadczeń opieki nad 
naszymi osobami chorymi z chorobą nowotworową.
W 2018 roku przeprowadzono następujące etapy budowy:
1.1.  w miesiącach styczeń-marzec: pokrycie dachu, stolarka okienna, bramy garażowe, posadzki cementowe, elewacje,  
kanalizacja wewnętrzna, instalacja c.o. kanalizacja zewnętrzna-sanitarna, instalacja wody preizolowanej, układanie przewodów 
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elektrycznych, instalacja,   teletechniczna,
1.2. w miesiącach kwiecień - czerwiec:  stolarka drzwiowa zewnętrzna, witryna ogrodu zimowego, tynki wewnętrzne, warstwy 
wyrównawcze pod posadzki, okładziny sufitów i ścianek płytą g/k, elewacje-cd, kanały wentylacyjne, sufity podwieszane, 
instalacja wodociągowa-wewnetrzna, instalacja c.o. - cd, układanie przewodów-cd., instalacja elektryczna w garażu, instalacje 
niskoprądowe (teletechniczna, RTV, domofon, przyzywowa,, p.poż.), instalacja elektryczna zewnętrzna, ogrodzenie frontowe,
1.3. w miesiącach lipiec - wrzesień: stolarka drzwiowa wewnętrzna, okładziny sufitów-cd, malowanie ścian, okładziny ścienne i 
podłogowe, balustrady, elewacje-cd,  schody zewnętrzne, okładziny podłogowe, montaż rozdzielni, montaż osprzętu 
elektrycznego i oświetlenia, instalacje niskoprądowe - cd., oświetlenie terenu i linie kablowe, zagospodarowanie terenu 
(niwelacja, podbudowy pod drogi, krawężniki o obrzeża, ogrodzenie frontowe-cd),
1.4. w miesiącach październik - grudzień: roboty wykończeniowe drobne w budynku głównym, kanalizacja wewnętrzna-biały 
montaż, instalacja wewnętrzna-woda armatura, instalacja c.o. (grzejniki, zawory), montaż osprzętu elektrycznego i oświetlenia - 
cd., instalacja elektryczna zewnętrzna - cd., agregat prądotwórczy, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, przyłącza wod-kan., 
zagospodarowanie terenu (chodniki-kostka, krawężniki-cd, elementy małej architektury (ławki, kosze), zieleń- nasadzenia 
trawniki. Ogółem nakłady poniesione na budowę hospicjum stacjonarnego wyniosły na koniec 2018 roku 3.604.941,67 zł, w tym 
poniesione w roku 2018 - 2.396.633,57 zł.

5. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z) - Stowarzyszenie udzielało 
pomocy społecznej zgodnie z przyjętym regulaminem, w myśl którego prawo do korzystania z pomocy społecznej przysługuje 
tylko i wyłącznie osobom podlegającym opiece Stowarzyszenia będącym długotrwale chorymi lub ich rodzinom.
W 2018 roku w ramach pomocy społecznej podjęto następujące działania:
a/ paczki żywnościowe dla 19 pacjentów mniej zamożnych o wartości 110,21 zł każda przed świętami Wielkiej Nocy - 
sfinansowane przez NIJHOF Wassink Sp. z o.o. w Kutnie i Stowarzyszenie,
b/ pomoc w formie artykułów spożywczych i kartek świątecznych dla 80 pacjentów na ogólna kwotę 179,54 zł i wartości 
jednostkowej 2,25 zł sfinansowana ze środków własnych,
c/ pomoc rzeczowa wydana 17 pacjentom w formie artykułów spożywczych i kartek światecznych na kwotę ogółem 127,74 zł i 
wartości jednostkowej 7,15 zł- sfinansowane ze środków Stowarzyszenia,
d/ paczki żywnościowe dla 18 pacjentów mniej zamożnych na ogólną kwotę 2053,68 zł, o wartości 114,09 zł każda przed 
świętami Bożego Narodzenia sfinansowane przez   NIJHOF Wassink Sp. z o.o. w Kutnie i Stowarzyszenie,
e/  pomoc w formie artykułów spożywczych i kartek świątecznych dla 69 pacjentów na ogólna kwotę 203,08 zł i wartości 
jednostkowej 2,94 zł sfinansowana ze środków własnych.

6. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z) - hospicjum użycza swoim 
podopiecznym nieodpłatnie sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, pielęgnacyjny, ogólnoużytkowy (np. wentylatory chłodzące na 
upalne dni). Posiadamy pełen zestaw niezbędnego sprzętu: specjalistyczne łóżka, koncentratory tlenu, ssaki, pulsyksometry, 
materace przeciwodleżynowe, sprzęt rehabilitacyjny, inny. Cały czas zapewniamy wysoka dostępność potrzebnego sprzętu. 
Rodziny mają  nieograniczony sposób dostępu do wypożyczanego sprzętu w zależności od wskazań zespołu opieki domowej. Od 
wydawanego do domu pacjenta sprzętu pobierana jest kaucja zabezpieczająca ewentualne uszkodzenia - całkowicie zwrotna 
przy zdawaniu urządzeń w stanie nieuszkodzonym.

7. Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z) - w celu zapewnienia pełnej opieki duchowej dla chorych i ich rodzin swą 
posługę na ich rzecz świadczy ksiądz kapelan. Ogólna liczba wizyt księdza kapelana w 2018 roku - 191, w tym na terenie miasta 
Kutno 171

Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie w 2018 roku objęło swą opieką domową 305 chorych z powiatu kutnowskiego w tym 
143 z terenu miasta Kutno. Opieka trwała przez 26.259 osobodni. Średni czas pobytu pacjenta pod opieką hospicjum wyniósł 86
 osobodni. W 2018 roku opieką hospicyjną objęte były wszystkie osoby ze skierowaniem wystawionym przez Zakłady Opieki 
Zdrowotnej. W celu podnoszenia skuteczności prowadzonej opieki organizowane były systematyczne miesięczne spotkania 
członków zespołu na których omawiano aktualne problemy związane z opieka nad chorymi. Opiekę nad chorymi w terminalnej 
fazie choroby nowotworowej sprawowały zespoły opieki domowej w skład których wchodzili lekarze, pielęgniarki, psycholog, 
rehabilitantki, opiekun medyczny, kapelan, wolontariusze. Zespoły zapewniały chorym pomoc lekarską, pielęgniarską, 
psychologiczną, rehabilitacyjną, duchową a ich bliskim edukację w zakresie problematyki związanej z chorobą nowotworową 
oraz pomoc w radzeniu sobie z trudną sytuacją.

Stowarzyszenie współpracuje z wolontariuszmi niosącymi pomoc naszym podopiecznym. 
Ogółem w Stowarzyszeniu działa 7 wolontariuszy z podpisanym porozumieniem na długoterminową współpracę. Ogólna liczba 
godzin służby wolontaryjnej w 2018 roku wyniosła 434,5, w tym na terenie miasta Kutno - 240.
Oprócz stałych wolontariuszy z porozumieniem rocznie działa na rzecz Stowarzyszenia około 150 wolontariuszy akcyjnych w 
większości młodzieży szkół gimnazjalnych, liceów i techników - szczególnie zaangażowanych w corocznej kweście organizowanej 
przed świętami Wielkiej Nocy. W roku 2018 kwesta odbyła się przy parafiach na terenie powiatu kutnowskiego w dniu 18 marca 
i w efekcie jej przeprowadzenia zebrano kwotę 17.609,51  zł. W ciągu całego 2018 roku w kwestach zebrano ogółem kwotę 
22.072,01 zł.

Druk: NIW-CRSO 3



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

305

0

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, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Praktyka lekarska wykonywana w domu 
pacjenta, przeciętnie 2 wizyty lekarskie w 
miesiącu. Ogółem w 2018 roku 21 wizyt 
lekarskich. Wszyscy zatrudnieni w Hospicjum 
lekarze posiadają specjalizacje i kursy z zakresu 
medycyny paliatywnej. Lekarze hospicyjni 
wspierają i pomagają rodzinie chorego, wskazują 
odpowiednie metody opieki nad pacjentami 
oraz koordynują wysiłki rodzin podejmujących 
trud opieki nad swoimi bliskimi w stanie 
terminalnym choroby nowotworowej. Do 
dyspozycji według wskazań lekarzy dla 
maksymalizacji pozytywnych efektów pracy 
zespołu medycznego i rodziny chorego 
zapewniamy sprzęt medyczny jak: koncentratory 
tlenu, ssaki, pulsyksometry itp.

86.22.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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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

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Praktyka pielęgniarek i położnych - wykonywana 
w domu pacjenta, przeciętnie nie mniej niż 8 
wizyt pielęgniarskich w miesiącu. Ogółem w roku 
130 wizyt. Pielęgniarki w czasie wizyt w domu 
pacjenta wykonują czynności medyczne zlecone 
przez lekarza prowadzącego oraz czynności 
pielęgnacyjne (w trudnych przypadkach gdy 
bliscy nie radzą sobie z opieką). Do dyspozycji 
pielęgniarek Hospicjum środki pielęgnacyjne w 
miarę potrzeb takie jak: pampersy, środki 
opatrunkowe (bandaże, plastry, kremy 
pielęgnacyjne) oraz niezbędny sprzęt medyczny 
jak: ciśnieniomierze, glukometry itp., 
pielęgnacyjny jak: zestawy do mycia pacjenta. 
Do zapewnienia komunikacji chorego w domu 
wypożyczamy wózki inwalidzkie, balkoniki, 
podpórki, kule, chodziki. Bardzo pomocne w 
walce z odleżynami są materace 
przeciwodleżynowe które staramy się zapewnić 
wszystkim potrzebującym chorym

86.90.C 0,00 zł

3

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Działalność fizjoterapeutyczna - wykonywana w 
domu pacjenta według wskazań lekarza. Ogółem 
w roku 16 wizyt rehabilitantów. Praca z 
pacjentem w terminalnej fazie choroby 
nowotworowej, mająca na celu miedzy innymi 
zmniejszenie bólu i napięcia mięśni oraz 
niedopuszczenie do utworzenia się odleżyn. 
Wszyscy podopieczni Hospicjum mają bezpłatnie 
udostępniony sprzęt medyczny i rehabilitacyjny 
będący w naszym posiadaniu. W ciągłym 
wypożyczeniu są specjalistyczne łóżka 
rehabilitacyjne sterowane pilotem wyposażone 
w materace przeciwodleżynowe oraz inny sprzęt 
rehabilitacyjny (trenery dłoni, rotory 
rehabilitacyjne itp.).

86.90.A 0,00 zł
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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, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

Praktyka lekarska - realizowana w ramach 
zawartego z Narodowym Funduszem 
Zdrowia kontraktu, wykonywana w domu 
pacjenta, przeciętnie 2 wizyty lekarskie w 
miesiącu. Ogółem w roku 1991 wizyt. 
Wszyscy zatrudnieni w Hospicjum lekarze 
posiadają specjalizacje z zakresu medycyny 
paliatywnej lub kursy z opieki paliatywnej. 
Lekarze hospicyjni wspierają i pomagają 
rodzinie chorego, wskazują odpowiednie 
metody opieki nad pacjentami oraz 
koordynują wysiłki rodzin chcących i 
potrafiących zaopiekować się swoimi 
bliskimi w stanie terminalnym choroby 
nowotworowej. Do dyspozycji według 
wskazań lekarzy dla maksymalizacji 
pozytywnych efektów pracy hospicyjnego 
zespołu medycznego i rodziny chorego 
zapewniamy sprzęt medyczny jak: 
koncentratory tlenu, ssaki, pulsyksometry 
itp.

86.22.Z 0,00 zł

2

ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

Praktyka pielęgniarek i położnych - 
realizowana w ramach zawartego z 
Narodowym Funduszem zdrowia kontraktu, 
wykonywana w domu pacjenta, przeciętnie 
nie mniej niż 8 wizyt pielęgniarskich w 
miesiącu. Ogółem w roku 8089 wizyt. 
Pielęgniarki w czasie wizyt w domu 
pacjenta wykonują czynności zlecone przez 
lekarza prowadzącego oraz czynności 
pielęgnacyjne (w trudnych przypadkach gdy 
bliscy nie radzą sobie z opieką. Do 
dyspozycji pielęgniarek Hospicjum 
zapewnia środki pielęgnacyjne w miarę 
potrzeb jak: pampersy, środki opatrunkowe 
(bandaże, plastry, kremy pielęgnacyjne) 
oraz niezbędny sprzęt medyczny jak: 
ciśnieniomierze, glukometry itp., 
pielęgnacyjny jak: zestawy do mycia 
pacjenta. Do zapewnienia komunikacji 
chorego w domu wypożyczamy wózki 
inwalidzkie, balkoniki, podpórki, kule, 
chodziki. Bardzo pomocne w walce z 
odleżynami są materace 
przeciwodleżynowe które staramy się 
zapewnić wszystkim potrzebującym 
chorym.

86.90.C 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) 1 254 982,59 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 229 928,88 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 893 079,33 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 28 782,19 zł

e) pozostałe przychody 103 192,19 zł

3

ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

Działalność fizjoterapeutyczna - 
realizowana w ramach zawartego z 
Narodowym Funduszem Zdrowia 
kontraktu, wykonywana w domu pacjenta 
według wskazań lekarza. Ogółem w roku 
1800 wizyt rehabilitantów. Praca z 
pacjentem w terminalnej fazie choroby 
nowotworowej mająca na celu między 
innymi zmniejszenie bólu i napięcia mięśni 
oraz niedopuszczenie do utworzenia się 
odleżyn. Wszyscy podopieczni Hospicjum 
mają bezpłatnie udostępniony sprzęt 
medyczny i rehabilitacyjny będący w 
naszym posiadaniu. W ciągłym 
wypożyczeniu są specjalistyczne łóżka 
rehabilitacyjne sterowane pilotem 
wyposażone w materace 
przeciwodleżynowe oraz inny sprzęt 
rehabilitacyjny (trenery dłoni, rotory 
rehabilitacyjne itp.)

86.90.A 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 171 928,88 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 58 000,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 101 990,81 zł

2.4. Z innych źródeł 923 062,90 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 171 928,88 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: 1 007 534,12 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

99 792,93 zł 0,00 zł

893 079,33 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 Budowa hospicjum stacjonarnego 171 928,88 zł

1 Budowa hospicjum stacjonarnego 171 928,88 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

58 000,00 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:

410,00 zł

31 755,65 zł

28 992,64 zł

22 072,01 zł

0,00 zł

18 760,51 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 130 135,95 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

8 243,45 zł

6 418,41 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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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1.1. 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)

6 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)

3,60 etatów

17 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

13 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)

150 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

7 osób

143 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 661 312,92 zł

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

661 312,92 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)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(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)  

55 109,41 zł

7 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

2 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

277 108,42 zł

277 108,42 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 384 204,50 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 651 762,92 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 9 550,00 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

0,00 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

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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 Prowadzenie opieki 
hospicyjno-paliatywnej

Polepszenie opieki hospicyjno-
paliatywnej

Miasto Kutno 58 000,00 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

10 000,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Wiesława Sobczyk
Paweł Jędrzejczak

Anna Szafoni-Nowak
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

2019-06-25
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