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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WOŁOMIN

Powiat WOŁOMIŃSKI

Ulica PIŁSUDSKIEGO Nr domu 44 Nr lokalu 

Miejscowość WOŁOMIN Kod pocztowy 05-200 Poczta WOŁOMIN Nr telefonu 227872666

Nr faksu 227764216 E-mail 
hospicjum@orionisci.rel.pl

Strona www www.hospicjumopatrznosci.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-10-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04000607500000 6. Numer KRS 0000315342

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

KS. DARIUSZ CZUPRYŃSKI 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. ANTONI WITA PRZEŁOŻONY 
PROWINCJALNY 
ZGROMADZENIA 
ZAKONNEGO MDBO 
ORIONIŚC

TAK

KRYSTYNA MICHAŁOWSKA CZŁONEJ RADY 
NADZORCZEJ

TAK

JACEK PAWLICKI CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

HOSPICJUM REALIZUJE SWOJE CELE I ZADANIA W RAMACH 
STACJONARNEGO ODDZIAŁU OPIEKI PALIATYWNEJ.  
CELEM HOSPICJUM JEST: 
• WSZECHSTRONNA I CAŁODOBOWA POMOC I OPIEKA NAD PACJENTAMI 
CHORUJĄCYMI NA NIEULECZALNE, POSTĘPUJĄCE CHOROBY W 
KOŃCOWYM OKRESIE ŻYCIA. 
• ZWALCZANIE BÓLU TRUDNEGO DO OPANOWANIA I INNYCH OBJAWÓW 
SOMATYCZNYCH, ŁAGODZENIE CIERPIEŃ PSYCHICZNYCH, DUCHOWYCH I 
SOCJALNYCH
• POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH I ICH RODZIN.
• WSPIERANIE RODZIN CHORYCH  W CZASIE CHOROBY  I W OKRESIE 
OSIEROCENIA. 
• DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
• EDUKACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, CHORYCH I ICH RODZIN, 
PROPAGOWANIE IDEI OPIEKI HOSPICYJNEJ I SZACUNKU DLA  ŻYCIA.
• PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.

CELE, O KTÓRYCH MOWA, REALIZOWANE SĄ ZGODNIE Z ZASADAMI ETYKI 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

CELE HOSPICJUM REALIZOWANE SĄ PRZEZ NASTĘPUJĄCE ZADANIA: 
• ZWALCZANIE BÓLU,
• LECZENIE OBJAWOWE INNYCH DOLEGLIWOŚCI SOMATYCZNYCH,
• PIELĘGNACJA,
• ŁAGODZENIE CIERPIEŃ PSYCHICZNYCH I DUCHOWYCH,
• POSZANOWANIE WOLI PACJENTA,
• POMOC W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH,
• WSPIERANIE RODZIN W CZASIE TRWANIA CHOROBY I OSIEROCENIA,
• POMOC ORGANIZACYJNA POCHÓWKU OSÓB SAMOTNYCH,
• OCHRONĘ I PROMOCJĘ ZDROWIA,
• REHABILITACJĘ OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
• POMOC SPOŁECZNĄ, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W 
TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE ICH SZANS,
• PRZECIWDZIAŁANIE OSAMOTNIENIU I IZOLACJI,
• PROPAGOWANIE IDEI OPIEKI HOSPICYJNEJ,
• ORGANIZOWANIE NABORU I SZKOLENIA ZESPOŁÓW WOLONTARIUSZY, 
• KSZTAŁCENIE PERSONELU  W DZIEDZINIE OPIEKI PALIATYWNEJ,
• POZYSKIWANIE FUNDUSZY PUBLICZNYCH,
• ORGANIZOWANIE ZBIÓREK PIENIĘŻNYCH, Z KTÓRYCH DOCHÓD BĘDZIE 
PRZEZNACZONY NA CELE STATUTOWE HOSPICJUM W TYM RÓWNIEŻ NA 
UTRZYMANIE BUDYNKU HOSPICJUM, PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 
INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ, W TYM KAMPANII REKLAMOWYCH, 
PROMOCYJNYCH PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU ORAZ 
WSZELKICH INNYCH METOD PROPAGOWANIA WIEDZY NA TEMAT 
ZDROWIA I OPIEKI ZDROWOTNEJ,
• UCZESTNICTWO W PROGRAMACH I PROJEKTACH KRAJOWYCH I 
ZAGRANICZNYCH, ZGODNIE Z ZAKRESEM DZIAŁANIA HOSPICJUM,
• WSPÓŁPRACĘ I WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ Z KRAJOWYMI I 
ZAGRANICZNYMI ORGANIZACJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ CHORYCH,
• ORGANIZOWANIE KURSÓW, KONFERENCJI, SEMINARIÓW Z ZAKRESU 
OPIEKI PALIATYWNEJ.
• BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ HOSPICJUM
• PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ NIEZBĘDNE DLA REALIZACJI CELÓW I 
ZADAŃ HOSPICJUM.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Głównym celem działania Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści w 2014 roku, podobnie jak w 
latach poprzednich  była całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające 
się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby - przede wszystkim nowotworowe. Świadczenia w 
opiece paliatywno - hospicyjnej miały na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu i innych objawów 
somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych, socjalnych. Świadczenia te obejmowały 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

także wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia, po śmierci 
chorego. Opieka nad osobami terminalnie chorymi realizowana była w oddziale stacjonarnym 
Hospicjum, który ma do zaoferowania 26 miejsc. Pacjentami  Hospicjum byli:   mężczyźni i kobiety w 
wieku od 19 lat i więcej.  W 2014  roku przebywało na oddziale hospicyjnym 576 pacjentów w tym 292 
kobiety i 284 mężczyzn. Ogółem w 2014 roku Hospicjum wypracowało 9519 osobodni pobytu. 
Wszystkim chorym, którzy zgłosili się do Hospicjum  zapewniliśmy zespołową, wielodyscyplinarną i 
całościową opiekę skierowaną na polepszenie jakości życia. Na tyle, ile było  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. Naszym podopiecznym świadczeń udzielaliśmy bezpłatnie.  
Pacjent nie ponosił żadnych kosztów w związku z objęciem opieką paliatywno – hospicyjną. 
Świadczenia zdrowotne były udzielane w pomieszczeniach odpowiednio do tego przystosowanych. Dla 
pacjentów przygotowane były  dwuosobowe, klimatyzowane, monitorowane sale z łazienkami, kaplica, 
kuchenka oddziałowa, aula, taras oraz ogród okalający budynek. 
Hospicjum zatrudnia wykwalifikowaną i przeszkoloną kadrę pracowniczą, wśród której jest trzech 
lekarzy, którzy posiadają specjalizację z opieki paliatywnej. Zespół hospicyjny ofiarowywał choremu i 
jego rodzinie wsparcie na różnych płaszczyznach. Wszyscy  ci ludzie prowadzili chorego od momentu 
diagnozy nieuleczalnej choroby, aż do kresu życia. Zapewniali pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i 
pomagali odejść w sposób jak najbardziej godny i jak najmniej bolesny dla rodziny.
Naszym celem było łagodzenie cierpień, leczenie bólu oraz innych objawów towarzyszących chorobie 
nie poddającej się wyleczeniu, tak by chorzy mogli ten czas choroby przeżyć bez bólu, w poczuciu 
bezpieczeństwa. Cel ten osiągamy poprzez dbałość o sferę duchową, psychiczną i fizyczną pacjentów i 
ich bliskich w czasie trwania choroby oraz w okresie żałoby. Hospicjum realizowało misję, która miała 
na celu  zapewnienie chorym jak najlepszej, troskliwej, całościowej opieki, by chory i jego rodzina 
zaznali jak najmniej bólu i upokorzenia, a jak najwięcej miłości, ciepła i zrozumienia.
Organizując spotkania z rodzinami osieroconymi wśród  których były również i dzieci, zapewniliśmy ich 
o naszej obecności i o naszej pamięci, żeby nie czuli się osamotnieni w swoim życiu. 
Zespół hospicyjny ofiarowywał choremu i jego rodzinie, a w szczególności dzieciom wsparcie na różnych 
płaszczyznach. Wszyscy  ci ludzie prowadzili chorego od momentu diagnozy nieuleczalnej choroby aż do 
kresu życia. Dawali również  pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i pomagali odejść w sposób jak 
najbardziej godny i jak najmniej bolesny dla rodziny. Świadomość, że ich bliscy mogą liczyć na wsparcie 
sprawiało, że po prostu czuli się spokojniejsi i bezpieczniejsi.
       Stosując rehabilitację u osób niepełnosprawnych objętych opieką paliatywną spowodowaliśmy:
- zmniejszenie skutków zaburzeń napięcia mięśniowego
- utrzymanie fizjologicznego zakresu ruchów w stawach kończyn niesprawnych, zapobiegając 
deformacjom
- poprawę funkcji układu oddechowego i krążeniowego 
- mobilizację pacjentów do wykonywania podstawowych czynności ruchowych.
Stosując rehabilitację maksymalnie wykorzystywaliśmy potencjał fizyczny, psychiczny i społeczny 
pacjentów - zmniejszając stopień ich niepełnosprawności, a przez to poprawialiśmy jakość życia i 
umożliwiliśmy szerszą integrację społeczną. 
Dostosowywaliśmy sposoby rehabilitacji do stanu funkcjonalnego chorego, dynamiki procesu 
chorobowego oraz możliwości i potrzeb samego pacjenta.  
Rehabilitacja ruchowa była pomocna w zapobieganiu powikłaniom związanym z chorobą i leczeniem u 
pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową. 
Poprzez zajęcia z  dyplomowanym fizjoterapeutą, który posiada niezbędny sprzęt rehabilitacyjny 
zagwarantowaliśmy  utrzymanie naszych pacjentów w jak najlepszej formie fizycznej. Zapewniając im 
poprawę jakości ich życia, samopoczucia oraz  utrzymanie pacjentów w jak najdłuższej sprawności i 
samodzielności organizmu zapobiegaliśmy innym powikłaniom.
Rehabilitując osoby niepełnosprawne objętych opieką paliatywną:
- utrzymywaliśmy dobrą kondycję fizyczną pacjentów Hospicjum,
- usprawnialiśmy ruchowo pacjentów  dostosowując się  indywidualnie do ich możliwości  
Dzięki stosowanej terapii ruchowej, pacjenci Hospicjum uzyskali :
- największą samodzielność fizyczną,
- największą sprawność i ogólną wydolność organizmu,
- zwiększone poczucie własnej wartości i usamodzielnienie fizyczne pacjenta,
- obniżenie napięć psychicznych,
- poprawę umiejętności współżycia i współpracy z innymi ludźmi,
- pomoc w przywróceniu podstawowych czynności niezbędnych do funkcjonowania.
Dzięki rehabilitacji u pacjentów Hospicjum, osiągnęliśmy inne pozytywne aspekty takie jak: 
zmniejszenie osamotnienia, umocnienie więzi rodzinnych oraz poczucie, że medycyna pacjentom w 
ostatnim okresie choroby i życia może jeszcze wiele zaoferować. 
Umożliwiliśmy pacjentom Hospicjum odnalezienie pokładów ukrytej energii i zwiększenie poczucia 
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własnej wartości, poprzez rehabilitację fizyczną jak i psychiczną i społeczną. 
Poprzez rehabilitację społeczną motywowaliśmy pacjentów do codziennych, najprostszych czynności 
życiowych, nawet także higienicznych. Pomagaliśmy w pokonywaniu oporów związanych z 
okaleczeniem ciała, na przykład u kobiet po mastektomii.
Organizując spotkania z rodzinami osieroconymi wśród  których znajdywały się również i dzieci,  
zapewnialiśmy ich o naszej obecności i o naszej pamięci, żeby nie czuli się osamotnieni w swoim życiu. 
Poprzez naszą pamięć, zainteresowanie oraz nieobojętność dawaliśmy powody do tego, aby oni kiedyś 
szli za naszym przykładem i  pomoc nieśli innym ludziom, a w szczególności tym najbardziej 
potrzebującym. Oferowana przez nas pomoc  zapobiegała  izolacji i marginalizacji społecznej osób 
doświadczonych nieuleczalną chorobą nowotworową oraz ich rodzin.  Poprzez naszą pracę i działania  
pokazywaliśmy społeczeństwu sens niesienia dobra ludziom cierpiącym, potrzebującym pomocy w 
czasie choroby i wsparcia rodzin przeżywających żałobę.  
Dzięki pomocy psychologicznej  pacjenci Hospicjum zmienili spostrzeganie sensu swojego życia, które 
wcześniej było postrzegane jako beznadziejne.
W zakresie poprawy sprawności psychicznej: 
-podnieśliśmy poczucie własnej wartości,
-przełamaliśmy bariery psychologiczne wynikające z choroby,
-usprawniliśmy komunikację z otoczeniem, 
- pokazaliśmy właściwe postawy i emocje,     
-zaspokoiliśmy potrzebę znaczenia i akceptacji.
W Hospicjum pracownik socjalny świadczył poradnictwo z zakresu praw pacjenta, uprawnień 
wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, pomocy społecznej, prawa rodzinnego, 
emerytalno-rentowego i prawa cywilnego. Pracownik socjalny udzielał informacji, rad, wskazówek i 
pomocy w zakresie rozwiązywania trudnych spraw życiowych rodzinom pacjentów. W przypadku osoby 
zupełnie samotnej pracownik socjalny zajmował się pogrzebem pacjenta finansowanym przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej na terenie miasta Wołomin. W 2014 roku zorganizowano 13 pogrzebów osób 
samotnych, którzy zmarli w naszym Hospicjum. 
W ramach działalności statutowej Hospicjum wykonaliśmy następujące działania:
1. Zapewniliśmy naszym podopiecznym świadczenia medyczne lekarskie i pielęgniarskie, kontrolę 
objawów, zabiegi higieniczne i pielęgniarskie, ustaliliśmy zalecenia.
2. Pobieraliśmy materiały do badań diagnostycznych, zleciliśmy niezbędne badania laboratoryjne i inne 
zabiegi medyczne
3. Zapewniliśmy chorym odpowiednie leki, środki opatrunkowe oraz inne wyroby medyczne i 
pomocnicze
4. Doposażyliśmy oddział w sprzęt medyczny oraz w sprzęt ułatwiający opiekę.
5. Wspieraliśmy rodziny chorych i ich rodziny w okresie choroby i osierocenia
6. Zapewniliśmy pomoc psychologiczną, socjalną i duchową dla osób dotkniętych chorobą 
nowotworową i dla ich rodzin poprzez indywidualne spotkania psychologa, pracownika socjalnego  i 
kapelana z chorymi, ich rodzinami oraz osobami w żałobie.
7. Zapewniliśmy rehabilitację chorych na zlecenie lekarza
8. Zagwarantowaliśmy naszym podopiecznym transport medyczny, sanitarny
9. Prowadziliśmy edukację środowiskową poprzez prelekcje i warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dla 
nauczycieli w szkołach szerząc ideę hospicyjną.
10. Organizowaliśmy nabór i prowadziliśmy szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy w zakresie 
opieki nad pacjentami Hospicjum
11. Pozyskiwaliśmy wolontariuszy i szerzyliśmy ideę hospicyjną wśród dzieci i młodzieży szkolnej
12. Podwyższaliśmy kwalifikacje personelu poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach 
naukowych. W 2014 roku  4 pielęgniarki Hospicjum  ukończyły kurs kwalifikacyjny z medycyny 
paliatywnej.
13. Podejmowaliśmy działania na rzecz rodzin osieroconych organizując spotkania z rodzinami 
osieroconymi, które rozpoczynały się Mszą św. w intencji zmarłych pacjentów w naszym Hospicjum. 
Spotkania te niejednokrotnie były kluczowym momentem w przeżywaniu żałoby po bliskim. Rodziny 
przychodzące na spotkania często ostatni raz odwiedzały wówczas salę, na której przebywali ich bliscy, 
spotykali  się z personelem by się pożegnać i zamknąć w ten sposób okres choroby.
14. Dla dzieci osieroconych organizowane były akcje: Uśmiech dziecka na Dzień dziecka, Kolorowy 
piórnik, Spełniamy marzenia. 
Troje dzieci osieroconych korzystało z darowizny celowej Fundacji Hospicyjnej z Gdańska na łączną 
sumę 3 600,00. Były to stypendia na zajęcia pozalekcyjne edukacyjne i terapeutyczne wypłacone w II 
półroczu roku szkolnego 2013/2014 oraz w I półroczu roku szkolnego 2014/2015. W akcji Fundacji 
Hospicyjnej "Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka" trzy marzenia naszych dzieci zostały  spełnione przez 
darczyńców tej akcji.
15. Dla niektórych rodzin  osieroconych  organizowana była akcja: Potrzebna paczka
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

576

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

NIE DOTYCZY

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2014 roku kontynuowano następujące kampanie:
- Światowy dzień chorego 
- XIX – lecie hospicjum
- Ogólnopolska kampania społeczna „Hospicjum to też życie”
- Ogólnopolska akcja „Uśmiech dziecka na dzień dziecka”
- Akcja dla dzieci osieroconych „Kolorowy piórnik” oraz „Spełniamy marzenia”
- Kampania reklamowa 1% OPP
- Bal charytatywny dla hospicjum "Niemożliwe nie istnieje" 
- Spotkania rodzin osieroconych
- Spotkania wielkanocne oraz wigilijno – opłatkowe
- Grill dla wolontariuszy i pacjentów
- Światowe dni wolontariusza
- Szkolenia, konferencje, sympozja naukowe dla personelu i wolontariuszy
- Szkolenia dla nauczycieli pt. "Pomóż ukoić ból"
- Promowanie idei hospicyjnej i wolontaryjnej 
- Udział wolontariuszy naszego Hospicjum w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu i zajęcie I 
miejsca w konkursie
W/w  kampanie miały na celu szerzenie idei ruchu hospicyjnego, którego działanie skupia się na 
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów medycznych, duchowych i społecznych chorych i ich 
rodzin oraz pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych hospicjum. W akcjach uczestniczyli 
wolontariusze, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich.
Hospicjum poprzez swoją działalność ukazywało, że jest to miejsce, w którym tętni życie. Nadrzędnym 
celem Hospicjum było uwrażliwienie ludzi na pomoc osobom cierpiącym i umierającym, bo 
najważniejszy jest wymiar zbawczy takiej chrześcijańskiej postawy wobec cierpiących i umierających.
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

HOSPICJUM REALIZUJE 
SWOJE CELE I ZADANIA 
W RAMACH 
STACJONARNEGO 
ODDZIAŁU OPIEKI 
PALIATYWNEJ OD 
1995R. 
CELEM ZAKŁADU JEST 
WSZECHSTRONNA I 
CAŁODOBOWA OPIEKA 
NAD PACJENTAMI 
CHORUJĄCYMI NA 
NIEULECZALNE, 
NIEPODDAJĄCE  SIĘ 
LECZENIU 
PRZYCZYNOWEMU, 
POSTĘPUJĄCE 
CHOROBY  W 
KOŃCOWYM OKRESIE 
ŻYCIA. OPIEKA TA MA 
NA CELU 
ZAPOBIEGANIE I 
UŚMIERZANIE BÓLU I 
INNYCH OBJAWÓW 
SOMATYCZNYCH, 
ŁAGODZENIE CIERPIEŃ 
PSYCHICZNYCH, 
DUCHOWYCH I 
SOCJALNYCH. OPIEKA 
PALIATYWNA / 
HOSPICYJNA OBEJMUJE 
RÓWNIEŻ 
WSPOMAGANIE 
RODZINY CHORYCH W 
CZASIE TRWANIA 
CHOROBY JAK I PO 
ŚMIERCI CHOREGO W 
OKRESIE OSIEROCENIA. 
CELEM TYCH DZIAŁAŃ, 
SPRAWOWANYCH 
PRZEZ 
WIELODYSCYPLINARNY 
ZESPÓŁ, JEST POPRAWA 
JAKOŚCI ŻYCIA 
CHORYCH I ICH 
RODZIN.

86.10.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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 wyników/zysków i strat) 3,037,072.78 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,615,112.84 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,959.94 zł

e) Pozostałe przychody 420,000.00 zł

0.00 zł

2,045,824.00 zł

420,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 230,659.05 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

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 332,630.97 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,465,824.00 zł
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0.00 zł

116,683.65 zł

97,800.40 zł

16,175.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 7,958.76 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)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 332,630.97 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,064,933.01 zł 332,630.97 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

2,002,435.89 zł 332,630.97 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

181.68 zł

1,026,129.21 zł

36,186.23 zł 0.00 zł

1 Kompleksowe i całodobowe organizowanie i udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 
warunkach stacjonarnych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w tym koszty:

- zakupu: leków, materiałów opatrunkowych, drobnego sprzętu medycznego, wyżywienia, 
środków czystości, dezynfekcyjnych, pielęgnacyjnych, ochronnych, sprzątających, doposażenie 
hospicjum oraz media: 127 873,72

- usług: diagnostyki laboratoryjnej, wywozu nieczystości komunalnych i odpadów medycznych, 
transportu medycznego: 2 596,32

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi: 202 160,93

332,630.97 zł
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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 612,676.95 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

47.0 osób

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

42.4 etatów8.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,817,709.03 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,717,357.03 zł

1,714,176.23 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

120.00 zł

1.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

1.00 osób

35.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

35.00 osób
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- inne świadczenia 3,060.80 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 100,352.00 zł

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

1,817,709.03 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,817,709.03 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

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

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

151,475.75 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

We wrześniu 2014 roku wypłacono ekwiwalent urlopowy 
dzieciom pracownicy, która zmarła w 2013 roku. (brutto: 3 
060,80)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

7,980.00 zł
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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 Działania wspierające dla 
osób objętych opieką 
paliatywną w latach 2014-
2016

- opłaty za media: woda, gaz, 
energia elektryczna:  48 000,00
- zakup materiałów 
opatrunkowych: 15 000,00 
- zakup środków czystości i 
dezynfekcyjnych 29 000,00 
- zakup drobnego sprzętu 
medycznego, jednorazowego 
użytku: 14 000,00 
- zakup materiałów biurowych: 
2 500,00 
- zakup leków 45 000,00 
- wynagrodzenia (prac. 
socjalnego, psychologa, gł. 
księgowej, 
pracowników kuchni, pralni, 
działu kadr i płac: 95 500,00 
- opłaty za usł. 
telekomunikacyjne: 3 000,00 
- wywóz nieczystości 8 000,00

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
– Biuro Polityki Zdrowotnej

260,000.00 zł

2 Zapewnienie opieki 
paliatywno – hospicyjnej 
osobom nieuleczalnie 
chorym – opieka stacjonarna

zakup: 
- artykułów spożywczych i 
substancji odżywczych dla 
pacjentów Hospicjum (42 
000,00 zł.) 
Zapewnienie świadczeń 
lekarskich pacjentom 
Hospicjum (22 000,00 zł.).

Urząd Gminy Wołomin 64,000.00 zł

3 Świadczenia rehabilitacyjne 
dla osób objętych opieką 
paliatywną w Hospicjum

- zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego:  13 500,00
- zatrudnienie fizjoterapeuty: 
25 000,00
- zatrudnienie księgowej, 
kadrowo-płacowej, sprzątaczki, 
konserwatora sprzętu 
medycznego: 1500,00
- konserwację windy, dźwigu: 2 
000,00
- opłatę za media: 3 000,00

Starostwo Powiatu Wołomińskiego 45,000.00 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

4 Zapobieganie izolacji i 
marginalizacji osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin w czasie choroby i 
osierocenia

- zakup artykułów spożywczych 
i innych artykułów niezbędnych 
do zorganizowania spotkań  dla 
rodzin osieroconych w tym 
świeczki i serwetki itp.: 4300,00
- zakup artykułów spożywczych, 
serwetek, naczyń 
jednorazowych itp. w ramach 
akcji „Grill dla pacjentów i ich 
rodzin”: 400,00
- prezenty, upominki, 
niezbędne rzeczy itp. dla dzieci 
osieroconych w ramach akcji 
„Uśmiech dziecka na dzień 
dziecka” : 4 060,00
- podręczniki, zeszyty, artykuły 
szkolne, buty, odzież na W-F 
itp. dla dzieci osieroconych

Starostwo Powiatu Wołomińskiego 35,000.00 zł

5 Zagwarantowanie 
pacjentom z Miasta Kobyłka 
świadczeń paliatywno-
hospicyjnych w oddziale 
stacjonarnym Hospicjum

- zakup pampersów: 1 785,00 
- zakup  środków 
dezynfekcyjnych, chemicznych, 
ochronnych:   2 409,34
- zakup koncentratora tlenu, 
wózka oddziałowego, pościeli, 
żelazka, taboretu 
prysznicowego: 5 805,66

Urząd Miasta Kobyłka 10,000.00 zł

6 Poprawa jakości życia przez 
integrację i rehabilitację 
osób niepełnosprawnych w 
Hospicjum

zakup:
- ssaka przenośnego 
- ssaka na wózku
- koncentratora tlenu
- ciśnieniomierzy
- termometru elektronicznego
- wózka serwisowego do 
sprzątania na oddziale 
Hospicjum

Urząd Gminy Zielonka 6,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

KS. DARIUSZ CZUPRYŃSKI - 
DYREKTOR 
10.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W WOŁOMINIE 1

2 URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ 1

3 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W WARSZAWIE 1
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