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• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina SZCZECINEK

Powiat SZCZECINECKI

Ulica BUKOWA Nr domu 85A Nr lokalu 

Miejscowość SZCZECINEK Kod pocztowy 78-400 Poczta SZCZECINEK Nr telefonu 94 712 79 00

Nr faksu E-mail 
hospicjum.szczecinek@gmail.com

Strona www www.hospicjumszczecinek.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-12-19

2007-05-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32029725100000 6. Numer KRS 0000270209

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. Marek Kowalewski Prezes TAK

Mariusz Figura Wiceprezes TAK

Joanna Węcław Skarbnik TAK

Edyta Wieleba-Matyśniak Członek TAK

S. Barbara Gołębiewska Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mariusz Wiśniewski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Andrzej Gieniusz Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Iwona Aszurkiewicz 
Rogozińska

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

HOSPICJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

§ 8.

Celem Hospicjum jest:

bezinteresowna opieka medyczna i duszpasterska nad osobami w 
terminalnym okresie choroby nowotworowej, jak też ich rodzinami w 
czasie choroby i w okresie żałoby.
zjednywanie ludzi dobrej woli – wolontariuszy, pragnących udzielać 
pomocy i opieki potrzebującym, o których mowa w pkt.1,
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
działalność charytatywna,
prowadzenie hospicjum stacjonarnego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

§ 9.

Hospicjum realizuje swoje cele poprzez:

prowadzenie bezinteresownej profesjonalnej posługi lekarskiej, 
pielęgniarskiej, socjalnej, duchowej i rehabilitacji w domu chorego,
organizowanie wszechstronnej pomocy rodzinom osób objętych opieką,
świadczenie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
gromadzenie środków finansowych na realizację celów statutowych 
Hospicjum,
prowadzenie działalności charytatywnej,
współpracę z placówkami służby zdrowia, ośrodkami edukacyjnymi i 
religijnymi w zakresie opieki i leczenia chorych,
wymianę doświadczeń hospicyjnych poprzez organizowanie konferencji, 
sesji, zjazdów z innymi ośrodkami hospicyjnymi we współpracy ze 
światowym ruchem hospicyjnym,
prowadzenie działalności wydawniczej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Celem działania organizacji jest bezinteresowna  opieka medyczna i duszpasterska - pomoc osobom w terminalnym okresie 
choroby nowotworowej w hospicjum stacjonarnym w Szczecinku przy ulicy Bukowej 85. Hospicjum wybudowane i wyposażone 
zostało zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego , wytycznych, szczegółowych rozporządzeń oraz ustaw w zakresie opieki 
paliatywnej, praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej. Profesjonalny sprzęt oraz wykwalifikowana kadra, w tym pielęgniarki, siostry 
zakonne z dużym doświadczeniem w zakresie opieki paliatywnej, służą pacjentom oraz ich rodzinom. Pomagają godnie odejść 
oraz wspierają rodziny po stracie bliskich osób. Hospicjum prowadzi również wypożyczalnie sprzętu medycznego osobom 
chorym.
By hospicjum mogło sprawnie funkcjonować niezbędne jest wsparcie ludzi dobrej woli. Wolontariusze, darczyńcy, fachowcy 
różnych branż są podstawą funkcjonowania placówki. Wysokie koszty utrzymania placówki, potrzeby pacjentów i ich rodzin , 
powodują, że Zarząd hospicjum prowadzi szeroko zakrojoną politykę na rzecz zjednywania ludzi dobrej woli. Dzięki inicjatywom 
współpracy z różnymi środowiskami, szkołami itp. szerokim strumieniem płynie wsparcie w postaci pracy ludzkiej, usług czy 
pomocy finansowej i rzeczowej. Niezwykle ważnym działaniem dla hospicjum jest organizacja zbiórek publicznych. Wiosną po 
raz kolejny odbyła się zbiórka pieniężna pn. Pola Nadziei, w którą zaangażowani byli i deklarowali swój udział obok samego 
Zarządu i członków Stowarzyszenia także uczniowie, nauczyciele oraz ludzie dobrej woli z różnych branż i grup wiekowych. 
Tradycyjnie, jak od wielu lat, w dniu 1 listopada odbyła się kwesta publiczna na nekropoliach powiatu szczecineckiego, w 
zbiórkę zaangażowało się także kilka gmin spoza naszego powiatu. Zaangażowani się także byli parlamentarzyści, samorządowcy, 
kierownicy jednostek organizacyjnych.
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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

128

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

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

Pomoc społeczna pozostała, bez
zakwaterowania. Pomoc polega na udzielaniu
wsparcia psychicznego i duchowego pacjentom
oraz członkom ich rodzin. Jest to integralna 
część
działalności hospicjum, niezwykle istotna.
Ponadto udzielana jest pomoc rzeczowa.
choroba nowotworowa często związana jest z
dużymi nakładami na leczenie, zakup lekarstw,
rehabilitację, badania diagnostyczne,
suplementy diety i porady dietetyka, itp. Zdarza
się, że koszty te przewyższają możliwości
finansowe rodzin i chorego. Wówczas niezbędna
okazuje się pomoc rzeczowa. Udzielane jest
także wsparcie w postaci wynajęcia
odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego, łóżka
czy materaca odleżynowego lub innych

88.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 ochrona i promocja zdrowia

1. praktyka pielęgniarek i położnych w opiece
stacjonarnej i domowej, przede wszystkim nad
chorymi w terminalnej fazie choroby
nowotworowej (PKD 86.90.C)
2. działalność fizjoterapeutyczna obejmująca
diagnostykę fizjoterapuetyczną, fizykoterapię,
hydroterapię, masaż leczniczy, terapię ruchową,
itp. przede wszystkim chorych w terminalnej
fazie choroby nowotworowej będących pod
opieką hospicjum (PKD 86.90.A)
3. Pozostała działalność w zakrezie opieki
zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana
polegająca między innymi na działalności w
zakresie zdrowia psychicznego świadczonej 
przez

86.90.Z 70 000,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia

praktyka lekarska ogólna i specjalistyczna, w
szczególności:
1. praktyka lekarska ogólna obejmująca porady,
diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy
w ramach opieki medycznej, stacjonarnej i
domowej chorych w terminalnej fazie choroby
innej niż nowotworowej;
2. praktyka lekarska specjalistyczna obejmująca
porady, diagnostykę i leczenie świadczone przez
lekarzy specjalistów, włączając chirurgów w
ramach opieki medycznej stacjonarnej i
domowej chorych w terminalnej fazie choroby
innej niż nowotworowej.

86.21.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

praktyka lekarska i specjalistyczna, w
szczególności:
1. praktyka lekarska ogólna obejmująca
porady, diagnostykę i leczenie świadczone
przez lekarzy w ramach opieki medycznej,
stacjonarnej i domowej chorych w
terminalnej fazie choroby innej niż
nowotworowej;
2. praktyka lekarska specjalistyczna
obejmująca porady, diagnostykę i leczenie
świadczone przez lekarzy specjalistów,
włączając chirurgów w ramach opieki
medycznej stacjonarnej i domowej chorych
w terminalnej fazie choroby innej niż
nowotworowej.

86.21.Z 0,00 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Przedmiotem odpłatnej działalności
pożytku publicznego jest działalność szpitali
w zakresie opieki medycznej stacjonarnej
obejmującej przede wszystkim chorych w
terminalnej fazie choroby nowotworowej
oraz organizację pobytu dziennego w
ośrodku hospicyjnym lub paliatywnym.
Hospicjum prowadzi także działalność
szpitali w zakresie opieki medycznej dla
chorych w terminalnej fazie choroby innej
niż nowotworowej. Placówka hospicjum w
ramach swojej działalności zapewnia
pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie.

86.10.Z 0,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia

1. praktyka pielęgniarek i położnych w
opiece stacjonarnej i domowej, przede
wszystkim nad chorymi w terminalnej fazie
choroby nowotworowej (PKD 86.90.C) 2.
działalność fizjoterapeutyczna obejmująca
diagnostykę fizjoterapuetyczną,
fizykoterapię, hydroterapię, masaż
leczniczy, terapię ruchową, itp. przede
wszystkim chorych w terminalnej fazie
choroby nowotworowej będących pod
opieką hospicjum (PKD 86.90.A) 3.
Pozostała działalność w zakrezie opieki
zdrowotnej, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana
polegająca między innymi na działalności w
zakresie zdrowia psychicznego świadczonej
przez psychologów i psychoterapeutów

86.90.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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154 881,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 019 552,84 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) 1 613 941,17 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 417 089,49 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 112 120,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 84 731,68 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 279 889,59 zł

2.4. Z innych źródeł 159 616,84 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

986 998,00 zł

32 554,84 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:

2 182,97 zł

19 988,77 zł

118 669,12 zł

134 368,73 zł

0,00 zł

4 680,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -109 595,35 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -37 186,23 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 978,51 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 70 000,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 678 083,21 zł 70 000,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 526 684,84 zł 70 000,00 zł

149 306,23 zł 0,00 zł

0,00 zł

141,06 zł

1 951,08 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 ochrona zdrowia 70 000,00 zł

1 wynagrodzenie pielęgniarek 70 000,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 7



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)

5 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

5,00 etatów

20 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

30 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)

412 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

412 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 659 965,87 zł

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

659 965,87 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 199,89 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

170 786,31 zł

170 786,31 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 489 179,56 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 60 211,21 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 599 754,66 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

1 prace interwencyjne refundacja wynagrodzenia dla 
opiekunek medycznych

Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku 32 554,84 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

5 974,73 zł

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

1 ochrona zdrowia opieka medyczna pielęgniarek Narodowy Fundusz Zdrowia 986 998,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ks. Marek Kowalewski
Joanna Węcław Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 SANEPID 1

2 Konsultant Wojewódzki dla Opieki Paliatywnej 1
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