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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-06-27

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica TYKOCIŃSKA Nr domu 27/35 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-545 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 508064320

Nr faksu E-mail grazyna.lesinska@ohd.waw.pl Strona www hospicjum-domowe.waw.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-10-05

2004-10-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04000046300000 6. Numer KRS 0000218644

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

Karol Koeber Dyrektor 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

Ks.Tomasz Nowaczek Przewodniczący Rady TAK

Ks. Sławomir Homoncik Z-ca Przewodniczacego TAK

Br.Mariusz Machul Członek Rady TAK

Ks. Janusz Kumala Członek Rady TAK

Ks. Jan Rokosz Członek Rady TAK

OŚRODEK HOSPICJUM DOMOWE NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZGROMADZENIA 
KSIĘŻY MARIANÓW
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Ośrodka Hospicjum Domowe jest obrona i promocja życia ludzkiego 
i jego nienaruszalności przez zapewnienie osobom w terminalnej fazie 
choroby, w szczególności nowotworowej, godnego życia aż do śmierci 
przez towarzyszenie umierającym, tworzenie środowiska, w którym 
dostrzega się i przeżywa ludzki i prawdziwie chrześcijański sens choroby, 
śmierci i żałoby, a przez to służy Ewangelii życia (por. EV, 87)
.Ośrodek Hospicjum Domowe realizuje zadania w zakresie: 
a) ochrony i promocji zdrowia, 
b) działalności charytatywnej,
 c) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
d) działalności n a rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
e) nauki, szkolnictw a wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
f) wypoczynku dzieci i młodzieży,
 g) promocji i organizacji wolontariatu,
 h) działalności n a rzecz rodziny, macierzyństw a, rodzicielstwa, 
upowszechnienia i ochrony praw dziecka,
 i) remontów i modernizacji bazy hospicyjnej.
3. Ochrona i promocja zdrowia realizowana przez Ośrodek Hospicjum 
Domowe w formie opieki hospicyjnej mającej n a celu zapewnienie 
potrzeb osobom będącym u kresu ich życia, a szczególności: 
a) złagodzenie bólu i innych objawów fizycznych u schyłku życia oraz 
towarzyszenie i pomoc w rozwiązywaniu problem ów psychicznych, 
socjalnych i duchowych,
 b) świadczenie pomocy psychologicznej, socjalnej i duchowej rodzinom 
podopiecznych, w szczególności dzieciom, w czasie choroby członka 
rodziny, jak i osierocenia, 
4. Do świadczeń udzielanych chorym przez O środek Hospicjum Domowe 
należą:
 1) świadczenia medyczne: 
a) diagnostyka i leczenie bólu oraz innych objawów towarzyszących 
nieuleczalnej chorobie - w dom ach chorych i w siedzibie Ośrodka 
Hospicjum Domowe; 
b) opieka pielęgniarska nad chorymi - w domach chorych i w siedzibie 
Ośrodka Hospicjum Domowe; 
c) doraźna pomoc medyczna w sytuacjach nagłych; 
d) opieka psychologiczna i duchowa nad chorym i ich bliskimi, również w 
okresie żałoby, 
e) edukacja chorych i ich opiekunów w zakresie kontroli objawów, 
pielęgnacji i postępowania w sytuacjach nagłych - w domach chorych i w 
siedzibie Ośrodka Hospicjum Domowe;
 f) fizjoterapia - w dom ach chorych i w siedzibie Ośrodka Hospicjum 
Domowe; 
g) wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i aparatury 
medycznej; 
2) inne świadczenia: 
a) pomoc duchowa; 
b) pomoc socjalna - w dom ach chorych i w siedzibie O środka Hospicjum 
Domowe. 
5. Ośrodek Hospicjum Domowe realizuje swoje cele z pełnym 
respektowaniem praw pacjenta, a w szczególności
a) opieki duszpasterskiej zgodnie z wyznaniem;
 b) pełnej informacji o stanie swego zdrowia; 
c) podejmowania autonomicznych decyzji dotyczących proponowanego 
leczenia;
d) umierania w spokoju i godności;
 e) poszanowania intymności.
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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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Ośrodek Hospicjum Domowe otacza opieką chorych, w szczególności 
znajdujących się w terminalnej fazie choroby, głównie choroby 
nowotworowej oraz ich rodziny. Opieka ta polega na zwalczaniu  objawów 
choroby, łagodzeniu cierpień fizycznych, wsparciu duchowym, 
poradnictwie paliatywnym i psychologicznym, pomocy w rozwiązywaniu 
problemów rodzinnych, a także wsparciu i pomocy rodzinie w okresie 
choroby, żałoby i osierocenia. Opiekę sprawuje profesjonalny zespół 
składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, 
pracownika socjalnego, duchownego i wolontariuszy.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Ośrodek zajmuje się osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w jej terminalnej fazie. Zapewniamy opiekę przez 7 dni w 
tygodniu wszystkim chorym, którzy się do nas zgłosili. W związku z panującą w kraju pandemią nie ograniczyliśmy dostępu przez 
utworzenie kolejki oczekujących. Jest to możliwe dzięki pomocy społeczeństwa oraz heroicznej posłudze pracowników i 
wolontariuszy hospicjum. Naszym celem było łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych i duchowych chorych oraz ich rodzin. 
Cel ten osiągnęliśmy przez zapewnienie zespołowej, fachowej opieki skierowanej na polepszenie jakości życia chorych. 
Nieodpłatnie sprawowaliśmy wszechstronną domową opiekę nad chorymi przez cały zespół hospicyjny /lekarze, pielęgniarki, 
psycholodzy, fizjoterapeuci, kapelan, pracownik socjalny oraz wolontariusze/. Na tyle, na ile jest to możliwe staraliśmy się 
pomóc chorym i całej rodzinie chorego, by mimo trudów choroby mogli ten czas przeżyć jak najlepiej, bez bólu,  w poczuciu 
bezpieczeństwa.
Obejmowaliśmy opieką ludzi zamieszkałych na terenie prawobrzeżnej Warszawy oraz gmin:  Dąbrówka, Halinów, , Kobyłka, 
Klembów, Legionowo, Łomianki, Mark, Nieporęt, Poświętne, Radzymin, Sulejówek, Strachówka, Stanisławów, Tłuszcz,Wołomin, 
Wieliszew,  Wiązowna, Ząbki, Zielonka. Sporadycznie opiekowaliśmy się także chorymi z lewobrzeżnej części Warszawy. W 2021 
r. Ośrodek obejmował opieką w hospicjum domowym  859  pacjentów oraz w poradni medycyny paliatywnej 70 pacjentów, 
chorych na choroby nowotworowe w stanie terminalnym oraz inne choroby. Według NFZ Hospicjum może opiekować się 
osobami chorującymi na następujące choroby: nowotwory, następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, 
choroby wywołane przez wirus HIV, układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN, np. SLA, kardiomiopatie - w okresie 
schyłkowym, niewydolność oddechowa - zaawansowana, owrzodzenia odleżynowe, stwardnienie rozsiane. Miesięcznie jest to 
ok. 260. chorych (w hospicjum domowym oraz w poradni), z czego rocznie ok  538 osób  umiera.
Pakiet świadczeń udzielanych w ramach opieki paliatywno-hospicyjnej obejmuje:
• zapewnienie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich przez 7 dni w tygodniu (także w święta);
• całodobową dostępność do lekarza i pielęgniarki;
• pełną opiekę medyczną, a w tym leczenie innych objawów somatycznych, zapewnienie realizacji badań zleconych przez 
lekarza hospicjum, leczenie chorób współistniejących, zapobieganie powikłaniom, zlecanie konsultacji specjalistycznych;
• zapewnienie zleconego transportu;
• pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych;
• opiekę nad osieroconymi;
• pomoc psychologiczną;
• pomoc socjalną;
• pomoc duchową;
• rehabilitację.
Opiekujemy się także rodzinami naszych pacjentów – otrzymują pomoc psychologiczną i duchową.
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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

929

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)

- Ochrona i promocja zdrowia realizowana przez 
Ośrodek Hospicjum Domowe w formie opieki 
hospicyjnej mającej na celu zapewnienie potrzeb 
będącym u kresu ich życia, a w szczególności: A) 
Złagodzenie bólu i innych objawów fizycznych u 
schyłku życia oraz towarzyszenie i pomoc w 
rozwiązywaniu problemów psychicznych, 
socjalnych i duchowych. B) Świadczenie pomocy 
psychologicznej, socjalnej i duchowej rodzinom 
podopiecznych, w szczególności dzieciom, w 
czasie choroby członka rodziny, jak i osierocenia. 
Do świadczeń udzielanych chorym przez Ośrodek 
Hospicjum Domowe należą: świadczenia 
medyczne A). Diagnostyka i leczenie bólu oraz 
innych objawów towarzyszących nieuleczalnej 
chorobie - w domach chorych i w siedzibie 
Ośrodka Hospicjum Domowe. B). opieka 
pielęgniarska nad chorymi - w domach chorych ii 
w siedzibie Ośrodka Hospicjum Domowe. C). 
Doraźna pomoc medyczna w sytuacjach nagłych. 
D). Opieka psychologiczna i duchowa nad 
chorymi i ich bliskimi, również w okresie żałoby. 
E). Edukacja chorych i ich opiekunów w zakresie 
kontroli objawów, pielęgnacji i postępowania w 
sytuacjach nagłych - w domach chorych i w 
siedzibie Ośrodka Hospicjum Domowe. F). 
Fizjoterapia - w domach chorych i w siedzibie 
Ośrodka Hospicjum Domowe. G). Wypożyczanie 
sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 
aparatury medycznej.

86.22.Z 349 734,45 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2

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

- Specjalnie dla tego celu w hospicjum 
zatrudniony jest pracownik socjalny. Na potrzeby 
materialne pacjentów i ich rodzin uwrażliwieni 
są wszyscy pracownicy medyczni. aby pomóc 
szczególnie chorym najbiedniejszym kupowane 
są i załatwiane leki, środki opatrunkowe oraz 
środki pomocnicze. Dla potrzebujących chorych 
gotowi do pomocy są wolontariusze, którzy 
nieodpłatnie wspierają chorych i ich rodziny. 
Szczególną pomocą charytatywną objęte są 
osoby w żałobie a w szczególności dzieci 
osierocone. W dziedzinie pomocy socjalnej 
otrzymują następującą pomoc: bezpłatny udział 
w koloniach, oraz zimowiskach, okazyjne 
wsparcie środkami żywnościowymi oraz 
przyborami szkolnymi. Niektórzy chorzy w miarę 
możliwości otrzymują także pomoc 
żywnościową.

88.99.Z 0,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

- Hospicjum prowadzi różnorodne szkolenia z 
zakresu opieki nad chorymi w szkołach, 
przedszkolach w formie prelekcji. Dla młodzieży 
szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 
organizowane są nieodpłatne kilkugodzinne 
szkolenia teoretyczne i praktyczne z opieki nad 
ciężko chorymi, szkolenia wolontariuszy. 
Prowadzone są także dla naszego hospicjum i 
wszystkich zainteresowanych szkolenia dla 
kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych w 
liczbie 36 godz. Pracownicy nasi zostali 
wykładowcami w Instytucie Studiów Życia 
Rodziny UKSW, systematycznie prowadzone są 
szkolenia pielęgniarek. Organizujemy lub 
współorganizujemy konferencje naukowe w 
ramach Forum hospicjów Polskich, dla młodzieży 
organizowane są konkursy literackie promujące 
postawy altruistyczne, wymiar edukacyjny mają 
2 strony internetowe, bardzo często pracownicy i 
wolontariusze zapraszani są do udziału w 
programach radiowych i telewizyjnych oraz do 
udzielania wywiadów na temat pomocy osobom 
ciężko chorym lub osobom w żałobie.

85,59.B 0,00 zł
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349 734,45 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 157 720,43 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) 5 903 127,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 818 586,67 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 84 540,53 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 340 431,79 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

4 720 061,43 zł

432 259,00 zł

5 400,00 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:

0,00 zł

279 198,12 zł

31 933,67 zł

0,00 zł

0,00 zł

29 300,00 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 55 240,53 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 160 430,74 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 349 734,45 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 349 734,45 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: 5 675 906,58 zł 349 734,45 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

5 658 155,93 zł 349 734,45 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

100,25 zł

0,00 zł

17 650,40 zł 0,00 zł

1 OPIEKA NAD CHORYMI-USŁUGI PIELĘGNIARSKIE, LEKARSKIE, REHABILITACYJNE, PSYCHOLOGICZNE 326 429,77 zł

2 LEKI I ŚRODKI OPATRUNKOWE, BADANIA LABORATORYJNE 6 768,74 zł

3 TRANSPORT PACJENTÓW, DOJAZD DO PACJENTÓW 16 535,94 zł

1 DZIAŁALNOŚC STATUTOWA 349 734,45 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
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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)

17 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)

13,18 etatów

26 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

0 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)

10 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

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 069 733,38 zł

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

2 069 733,38 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)

6 766,66 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)  

5 770,65 zł

25 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)

15 osób

w 
tym:

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

15 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

25 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 362 302,07 zł

1 326 466,46 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

17 000,00 zł

- inne świadczenia 18 835,61 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 707 431,31 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 2 069 733,38 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

7 400,00 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)

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

1 Opieka nad pacjentami 
przewlekle chorymi

Wspieranie opieki nad 
pacjentami przewlekle chorymi 
w latach 2020-2022, ochrony i 
promocji zdrowia, w tym 
działalnosci leczniczej w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 o działalności 
leczniczej

m.st.WARSZAWA 277 209,00 zł

2 Działania wspierające osoby 
w trudnej sytuacji życiowej – 
wsparcie i pomoc w chorobie 
–rozwój opieki paliatywnej 
na terenie Gminy Zielonka

POMOC PSYCHOLOGICZNA GMINA ZIELONKA 16 000,00 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

11 030,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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)

3 Działania w zakresie 
rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, w tym 
objętych opieką paliatywną, 
szczególnie w warunkach 
domowych „Intensywne 
wsparcie rehabilitacyjne 
drogą do lepszego życia”.

POMOC REHABILITACYJNA POWIAT WOłOMIŃSKI 48 000,00 zł

4 Wolontariat hospicyjny 
drogą do rozwoju 
społeczeństwa 
obywatelskiego

Założeniem projektu jest 
odbudowa i rozwój 
obywatelskiej sieci 
wolontariackiej w Ośrodku 
Hospicjum
Domowe w Warszawie.

Narodowy Instytut Wolności 90 050,00 zł

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

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

1 dofinansowanie z tytułu 
zatrudnienia osoby 
niepełnosprawnej

zatrudnienie osoby 
niepełnosprawnej

PFRON 5 400,00 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Karol KOEBER Data wypełnienia sprawozdania 2022-06-27
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