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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. JAWORZNO

Powiat M. JAWORZNO

Ulica GÓRNICZA Nr domu 30 Nr lokalu 

Miejscowość JAWORZNO Kod pocztowy 43-600 Poczta JAWORZNO Nr telefonu 32-753-50-02

Nr faksu 32-616-74-44 E-mail biuro@hospicjum-jaworzno.pl Strona www www.hospicjum-jaworzno.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-04-18

2005-03-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27359772700000 6. Numer KRS 0000008274

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

Maria Bryła Prezes Zarządu TAK

Joanna Faron Wiceprezes Zarządu TAK

Joanna Dziubanik Sekretarz Zarządu TAK

Mateusz Wrona Skarbnik Zarzadu 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

Maciej Stanek Przewodniczacy KR TAK

Janina Żoczek Członek KR TAK

Katarzyna Pieczara Członek KR TAK

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM HOMO-HOMINI IM. ŚW. BRATA ALBERTA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) działalność w zakresie zdrowia ludzkiego na rzecz: 
a) osób ciężko chorych, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na 
chorobę nowotworową, 
b) osób przewlekle chorych, 
c) osób starszych, w tym zagrożonych  chorobami przewlekłymi, 
d) rodzin osób wymienionych w lit. a),b),c) w czasie sprawowania opieki i 
po ich śmierci, 
2) ochrona i promocja zdrowia, 
3) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
4) działalność charytatywna, 
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
6) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
7) promocja i organizacja wolontariatu, 
8) działalność na rzecz integracji  i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
10) nauka, edukacja, oświata w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, 

11) działalność polegająca na odbywaniu praktyk zawodowych dla 
studentów szkół wyższych,
12) działalność na rzecz rodziny, 
13) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami, 
14) wypoczynek dzieci i młodzieży oraz inna działalność rekreacyjna, 
15) pomoc Polonii i Polakom za granicą w zakresie opieki hospicyjnej i 
paliatywnej, 
16) pomoc ofiarom wypadków drogowych, 
17) inne formy działalności.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

4. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku 
publicznego, która mieści się w sferze zadań publicznych, określonych w 
art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 
zakresie: 
1) opieki zdrowotnej, 
2) pomocy społecznej bez zakwaterowania  dla osób w podeszłym wieku i 
dla osób niepełnosprawnych, 
3) pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, w tym prowadzenia 
działań na rzecz opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz organizowania imprez 
charytatywnych, 
4) pozostałej pomocy społecznej gdzie indziej niesklasyfikowanej, 
5) działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie 
sklasyfikowanej, 
6) organizacji kampanii społecznych, koncertów, występów, wystaw, 
7) promocji i organizacji wolontariatu na rzecz rozwoju opieki hospicyjnej, 
8) pozostałej działalności wydawniczej, wydawania broszur i innych 
publikacji 
w zakresie promocji i ochrony zdrowia oraz promocji i rozwoju 
wolontariatu, 
9) pozostałych pozaszkolnych form edukacji gdzie indziej nie 
sklasyfikowanych, 
w postaci szkoleń, konferencji seminariów w zakresie opieki hospicyjnej i 
paliatywnej dla pracowników, członków Stowarzyszenia, wolontariuszy i 
innych zainteresowanych osób, 
10) organizowania imprez charytatywnych, w tym wycieczek, pielgrzymek 
dla osób objętych opieką Stowarzyszenia, 
11) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 
12) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Zakres działalności statutowej Stowarzyszenia Hospicjum Homo – Homini im. Św. Brata Alberta za 2020 r. 
Podmiot Leczniczy Stowarzyszenia Hospicjum Homo – Homini im. Św. Brata Alberta realizuje działalność statutową w dwóch 
zakładach:
a) Jaworznickie Hospicjum Homo – Homini,
b) Ambulatoryjna Opieka Paliatywna,
   W skład powyższych zakładów wchodzą poniższe komórki organizacyjne:
- Hospicjum Stacjonarne – w 2020r. do hospicjum przyjęto 153 pacjentów z choroba nowotworową w stanie terminalnym. 
Pacjenci mieli zapewnioną opiekę holistyczną: medyczną, pielęgniarską, wolontaryjną, duchową oraz psychologiczną. W czasie 
Pandemii do hospicjum przyjmowani byli i są pacjenci po wcześniejszym wykonaniu testów na obecność wirusa SARS-Cov-2.  W 
hospicjum stacjonarnym były osoby zakażone zarówno pacjenci jak i personel (III fala – jesień).  Praca odbywała się w bardzo 
trudnych warunkach, kiedy to największa ilość osób była zakażona, a oddział był podzielony na izolatorium oraz strefę czystą. 
Wszyscy pacjenci, którzy byli zakażeni wirusem SARS-Cov-2 byli na terenie hospicjum, nie zostali przewiezieni do szpitali 
zakaźnych, nie było zgonów spowodowanych w/w wirusem. 
W Hospicjum stacjonarnym wprowadzono zaostrzony reżim sanitarny, był wydany zakaz odwiedzin 
z powodu zagrożenia epidemicznego. Okresowo przeprowadzane były testy na obecność wirusa SARS-Cov-2 u personelu oraz 
pacjentów. 
- Hospicjum domowe w Jaworznie – w 2020 r. otoczyło swoją opieką 210 pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową i 
chorób zakwalifikowanych przez NFZ. Opieka nad chorym i jego rodziną obejmowała obszar psychologiczny, socjalny i duchowy, 
a w szczególności obszar somatyczny pacjenta. W/w opiekę sprawował zespół interdyscyplinarny składający się z lekarzy, 
pielęgniarek, psychologa, fizjoterapeuty, kapelana oraz wolontariuszy. Wypożyczano nieodpłatnie sprzęt specjalistyczny: łóżka 
rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, ssaki, pompy infuzyjne, wózki inwalidzkie itp. Pacjentów z niskim statusem materialnym 
zaopatrywano nieodpłatnie w leki, sprzęt jednorazowy, środki opatrunkowe, żywność i inne niezbędne artykuły. W czasie 
Pandemii personel sprawował opiekę nad wszystkimi zgłoszonymi pacjentami z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa 
stosując wszystkie dostępne środki ochrony indywidualnej. Od maja 2020r.  wprowadzono teleporady dla bezpieczeństwa 
przed rozprzestrzenianiem się w/w wirusa. 
W Hospicjum domowym wykonano 20 008 osobodni.
- Poradnia Medycyny Paliatywnej w Jaworznie – w poradni przyjmowani byli pacjenci wymagający opieki medycznej w celu 
kontroli objawów towarzyszących chorobie nowotworowej  na każdym etapie choroby. W 2020r. były udzielane porady 
osobiście przez personel medyczny jak również realizowane były teleporady w sumie udzielono 129 teleporad/wizyt. 
- Hospicjum domowe filia Chrzanów w 2020 roku objęło opieką 124 pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodziny z obszaru 
starostwa chrzanowskiego i terenów sąsiadujących województwa małopolskiego. Pomoc zespołu realizowana była w zakresie 
lekarsko-pielęgniarskim, psychologicznym, rehabilitacyjnym i duchowym. Zaopatrywano w miarę potrzeb w łóżka 
rehabilitacyjne, materace przeciw- odleżynowe, koncentratory tlenu, ssaki, pompy infuzyjne i wózki inwalidzkie itp. Pacjentów 
w trudnej sytuacji materialnej zaopatrywano w leki, środki opatrunkowe, suplementy diety, środki czystościowe itp. W czasie 
Pandemii personel obejmował swoją opieką zgłoszonych pacjentów
 z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa stosując wszystkie dostępne środki ochrony indywidualnej. Od maja 2020r.  
wprowadzono teleporady dla bezpieczeństwa przed rozprzestrzenianiem się w/w wirusa. Wykonano w sumie 10 165 osobodni.
- Poradnia Medycyny Paliatywnej filia Chrzanów- do Poradni przyjmowani byli chorzy z chorobą nowotworową najczęściej w 
celu kontroli objawów chorobowych. W 2020r. były udzielane porady osobiście przez personel medyczny jak również 
realizowane były teleporady w sumie udzielono 147 porad/wizyt. 
 Dział Farmacji Szpitalnej działa zgodnie z n/w ustawami:
•  Ustawy o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021r. poz. 97),
• Prawa farmaceutycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 974, 981), 
• Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i Rozporządzenia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, 
prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 852, 1655 i 1818), 
• Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 523),
• Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 
1578, 1875, 2112, 2345, 2401, z 2021 r. poz. 97, 159, 694)
• Ustawa o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1419, z 2020 r. 2401, z 2021 r. poz. 97) wraz 
z Rozporządzeniem w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów Dz.U. 2003 nr 65 poz. 
612,
• Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021), 
• Farmakopei Polskiej w obowiązującym wydaniu,
W czasie Pandemii wszystkie komórki organizacyjne prowadziły swoją działalność mimo bardzo trudnych warunków.
 Od wielu lat Hospicjum Homo-Homini współpracuje z Fundacją Hospicyjną, która ma swoją siedzibę przy Hospicjum Ks. 
Dutkiewicza w Gdańsku.
W ramach tej współpracy Stowarzyszenie otacza opieką dzieci osierocone.  W 2020r. Fundacja przekazała dla wszystkich dzieci 
Bony pieniężne z okazji Dnia Dziecka. 
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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

634

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

„św. Mikołaj” –jest to akcja, którą organizujemy wewnętrznie w Hospicjum w 2020r. udało się przekazać prezenty dla 10 dzieci 
osieroconych,
 Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im św. Brata Alberta każdego roku było organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych. 
Rok 2020r. było rokiem w którym wiele imprez, które odbywają się cyklicznie nie mogły być zrealizowane przez Pandemie. 
Pomimo to udało się zrealizować kilka projektów takich jak: 
1. 15.01.2020 wspólne kolędowanie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Jeleniu, 
2. 14 – 16.02.2020 wyjazd na uroczyste otwarcie Hospicjum Dziecięcego w Wilnie,
3. Luty 2020 – w hospicjum stacjonarnym odbyły się uroczystości z okazji Światowego Dnia  Chorego oraz Walentynek, 
4. 06.03.2020 Inauguracja Pół Nadziei – występ grup teatralnych „Niebieskie żarówki” oraz „Grochy i groszki”,
5. 06.08.2020 – I letni koncert ogrodowy zespołu „Noc na wycieraczce”,
6. 10.08.2020 – II letni koncert ogrodowy – Marty Pluta,
7. 28.08.2020 – III letni koncert ogrodowy zespołu „Noc na wycieraczce”,
8. 07,12,13.10.2020  - Sadzenie żonkili w ramach Kampanii „Pola Nadziei”. 
Wolontariusze w miarę możliwości pomimo Pandemii zaangażowani byli podczas: 
- Koncertów Letnich, które odbywały się w otwartej przestrzeni, 
- pielęgnację grobów osób samotnych, które były pod opieką Hospicjum,

Niestety z powodu Pandemii personel nie mógł uczestniczyć w wielu konferencjach, szkoleniach, które były zaplanowane na 
2020r. ponieważ były odwołane.

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 w zakresie zdrowia ludzkiego na 
rzecz, 
a)osób ciężko chorych, ze szczególnym 
uwzględnieniem chorych na chorobę 
nowotworową, b) osób przewlekle chorych, c) 
osób starszych, w tym zagrożonych chorobami 
przewlekłymi, d)ochrona i promocja zdrowia, 
e)rodzin osób w czasie sprawowania opieki jak i 
po ich śmierci, f) działalność na rzecz rodziny, g) 
nauka,edukacja oraz oświata w szczególności w 
zakresie ochrony zdrowia, h) dzialalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych, i) inne formy 
działalności

89.22.Z 0,00 zł

2

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

-  niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy 
rodzinom oraz osobom w trudnej sytuacji 
życiowej , , a także wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób ,    - działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych ,                      - działalność na 
rzecz integracji i reintegracji zawodowej, a także 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,                                                           - 
działalność na rzecz rodziny ,                                     
               - działalność na rzecz osób w  wieku 
emerytalnym , inne formy działalności ,                  
                                                   - pozostała pomoc 
społeczna gdzie indziej niesklasyfikowana .

88.99.Z 0,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz 
rozwoju opieki hospicyjnej, -pozostałej  
działalności wydawniczej, wydawania broszur i 
innych publikacji w zakresie promocji i ochrony 
zdrowia oraz promocji i rozwoju wolontariatu, - 
pozostałych pozaszkolnych form edukacji gdzie 
indziej nie sklasyfikowanych, w postaci szkoleń, 
konferencji seminariów w zakresie opieki 
hospicyjnej i paliatywnej dla pracowników, 
członków Stowarzyszenia, wolontariuszy i innych 
zainteresowanych osób, organizowanie imprez 
charytatywnych w tym wycieczek, pielgrzymek 
dla osób objętych opieką przez Stowarzyszenie.

94.99 Z 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

działalność w zakresie zdrowia ludzkiego na 
rzecz, a ) osób ciężko chorych, ze 
szczególnym uwzględnieniem chorych na 
chorobę nowotworową, b ) osób przewlekle 
chorych, c ) osób starszych, w tym 
zagrożonych chorobami przewlekłymi, d  ) 
ochrona i promocja zdrowia, e ) rodzin osób 
w czasie sprawowania opieki jak i po ich 
śmierci, f )  działalność na rzecz rodziny, g ) 
nauka,edukacja oraz oświata w 
szczególności w zakresie ochrony zdrowia, 
h ) działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych, i) inne formy 
działalności

89.22 Z 0,00 zł

2

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

- niesienie pomocy społecznej, w tym 
pomocy rodzinom oraz osobom w trudnej 
sytuacji życiowej, , a także wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób,                   - 
działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych ,                      - 
działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej, a także społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym,       
                                              - działalność na 
rzecz rodziny,                                                     - 
działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym, inne formy działalności,           
                                                  - pozostała 
pomoc społeczna gdzie indziej 
niesklasyfikowana.

88.99 Z 0,00 zł

3 promocja i organizacja 
wolontariatu

- Promocja i organizacja wolontariatu na 
rzecz rozwoju opieki hospicyjnej,                     
                                 -pozostałej działalności 
wydawniczej, wydawania broszur i innych 
publikacji w zakresie promocji i ochrony 
zdrowia oraz promocji i rozwoju 
wolontariatu,                                                        
                       - pozostałych pozaszkolnych 
form edukacji gdzie indziej nie 
sklasyfikowanych, w postaci szkoleń, 
konferencji seminariów w zakresie opieki 
hospicyjnej i paliatywnej dla pracowników, 
członków Stowarzyszenia, wolontariuszy i 
innych zainteresowanych osób,                        
                                     - organizowanie imprez 
charytatywnych w tym wycieczek, 
pielgrzymek dla osób objętych opieką przez 
Stowarzyszenie.

94.99 Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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394 338,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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) 5 758 525,72 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 395 378,80 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 878,08 zł

e) pozostałe przychody 5 360 268,84 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 248 509,10 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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:

1 040,00 zł

172 738,40 zł

8 200,00 zł

66 530,70 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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2.4. Z innych źródeł 5 115 677,82 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 395 378,80 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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 386 178,45 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 551 994,20 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: 6 130 573,17 zł 551 994,20 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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 098 042,68 zł

5 032 530,49 zł 551 994,20 zł

1 zakup materiałów i sprzętu medycznego 139954,06
zakup leków 164243,70
żywienie pacjentów i usługa prania dla pacjentów 138922,94
utylizacja 62330
badania laboratoryjne 23257
paliwo na dojazd do pacjentów 10774
transport medyczny 12037
sterylizacja 475,50

551 994,20 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 197,57 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-07-09 8



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)

53 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)

52,00 etatów

48 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

15 osób fizycznych

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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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)

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 4 048 598,86 zł

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

4 048 598,86 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)

11 049,70 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)  

3 347,34 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)  

0,00 zł

51 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)

8 osób

w 
tym:

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

8 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

46 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 292 723,28 zł

3 097 628,28 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

195 095,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 755 875,58 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 4 048 598,86 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

13 803,82 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

11 154,08 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

0,00 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

Kazimiera Dębska - Główny Księgowy 
09.07.2021 Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-07-09
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