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INFORMACJA  UZUPEŁNIAJĄCA 
     DO BILANSU ZA ROK 2018 

 

Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” pod wezwaniem Świętego  Ducha 

w Łomży ul. Rybaki 3. Zwane w dalszej części stowarzyszeniem zarejestrowanym od 28 stycznia 

1993r. w Sądzie Wojewódzkim I Wydział Cywilny w Łomży, wpis do Krajowego Rejestru 

Sądowego nastąpił 15 maja 2001r., pod numerem 0000012037 w Rejestrze Stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  

 

1. Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest nieodpłatna i odpłatna  

działalność statutowa. 

Stowarzyszenie  prowadzi działalność w Łomży ul. Rybaki 3. 

 

2. Celem działalności stowarzyszenia jest: 

 

1) Udzielanie osobom ciężko i przewlekle chorym terminalnej opieki medycznej i duchowej, 

przystosowanej do  szczególnych potrzeb tych chorych (opieki hospicyjnej), 

2) Udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w prowadzeniu opieki nad chorymi,  

3) Jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy. 

 

Towarzystwo stosuje następujące środki działania: 

a/ propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej nad ludźmi ciężko chorymi, zwłaszcza znajdującymi 

się w końcowym okresie życia, 

b/ organizuje kursy, konferencje, seminaria dla swoich członków i sympatyków, 

c/ współdziała z prasą, radiem i telewizją, wydaje własne wydawnictwa oraz stosuje inne środki 

informacji, 

d/ propaguje i realizuje opiekę hospicyjną nad chorym w domu, 

e/ zbiera środki finansowe potrzebne do realizacji celów Towarzystwa, 

f/ inicjuje budowę obiektów oraz zarządza posiadanymi obiektami, a w szczególności prowadzi Dom 

Opieki Hospicyjnej ŁTPCH „Hospicjum” p.w. Św. Ducha, 

g/ współdziała z władzami publicznych, resortowych placówek służby zdrowia w zakresie leczenia i 

opieki nad chorymi, 

h/ współpracuje z Kościołem Rzymsko – Katolickim oraz innymi kościołami i związkami 

wyznaniowymi w zakresie opieki duchowej nad chorymi,  

i/ współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym lub zbliżonym charakterze. 

 

3. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

4. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 

     

5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez 

organizacje, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. 

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla 

kontynuowania przez organizację działalności. 

 

6. Przyjęte zasady rachunkowości: 

 

Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości:  

a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny,  

b) sporządza sprawozdanie wg załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości. 
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Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:  

    

a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe 

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniono według cen nabycia 

pomniejszonych o umorzenie. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego 

planu amortyzacji.  

Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 500,00 zł, objęte są ewidencją 

pozabilansową i odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów  w momencie przekazania ich do 

użytkowania,  

-   o wartości jednostkowej od 501,00 zł. do 10.000,00 zł objęte są ewidencją bilansową i 

umarzane w 100% w miesiącu następnym po miesiącu zakupu i przekazaniu do użytkowania. 

- środki trwałe służące działalności o cenie nabycia powyżej 10.000,00 zł amortyzowane są 

metodą liniową. 

 

b) Rzeczowy majątek trwały.  

      Wartość początkową środków trwałych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia 

powiększona o koszty jego ulepszenia . 

      Wartość początkową środków trwałych z wyjątkiem wartości gruntów zmniejszają 

      dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne – w bilansie wykazane są w wartości netto 

      na dany dzień bilansowy . 

       

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zakład 

       stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących 

       załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

  
 

        c) Należności. 
 

       Należności do bilansu wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty ( nie obejmują 

       odsetek za zwłokę ). 
 

        d)  Środki pieniężne 
  

       Środki pieniężne wyceniono według wartości nominalnej w PLN. 
 

         e) Zobowiązania. 
 

       Zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.  

  

       

INFORMACJE O ZNACZNYCH ZDARZENIACH JAKIE NASTĄPIŁY W 

ROKU SPRAWOZDAWCZYM 2018. 
 

AKTYWA TRWAŁE – kwota netto  459.311,39 zł. 

 

Szczegółowy zakres wartości grup  rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu 

inwestycji, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego.  
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Dla majątku amortyzowanego, przedstawienie stanów i zmian dotychczasowej  amortyzacji  

przedstawia poniższa tabela: 

 

 

 Źródłami finansowania wydatków na inwestycje i zakup środków trwałych są własne 

 środki pieniężne oraz otrzymane darowizny od osób fizycznych 
 

Wydatkowano w 2018r. na zakupy inwestycyjne  kwotę   47.172,32 zł. 

Zakupiono nowe środki trwałe: 

- chłodziarko - zamrażarka Whirpool 1.390,00 zł 

- 2 zestawy komputerowe 2 x 1.594,96,zł = 3.189,92 

- szafy biurowe 8.708,40 zł 

- pralka Whirpool 1.344,00 zł 

- serwer 6.290,00 zł 

- łóżka rehabilitacyjne 7 sztuk - 26.250,00 zł 

 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 
Stan na początek 
roku 
01.01.2018r. 

Zmiany w roku 2018: Stan na  31.12.2018r.: 

 
zwiększenia 

 
zmniejszenia 

 
kwota 

Wskaźnik 
zmian w 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Grunty ( w tym prawo 

użytkowania wieczystego gruntu) 

a) wartość brutto 

 

1.029,87 

 

x 

 

x 

 

1.029,87 

 

100,00 

b) dotychczasowe umorzenie 1.029,87 x x 1.029,87 100,00 

c) wartość netto (a-b) 0,00 x x x 0,00 

2. Budynki i budowle 
a) wartość brutto 

 

548.182,84 

 

x 

 

x 

 

548.182,84 

 

100,00 

b) dotychczasowe umorzenie 338.955,10  26.137,73 x 365.092,83 66,60 

c) wartość netto (a-b) 209.227,74 x x 183.090,01 33,40 

3. Maszyny i urządzenia 

techniczne 
a) wartość brutto 

 

 

106.744,16 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

106.744,16 

 

 

100,00 

b) dotychczasowe umorzenie  91.622,07 10.674,42 x 102.296,49 95,83 

c) wartość netto (a-b) 15.122,09 x x 4.447,67 4,17 

4. Środki transportowe 
a) wartość brutto 

 

197.979,25 

 

x 

 

x 

 

197.979,25 

 

100,00 

b) dotychczasowe umorzenie 187.559,10 7.355,40 x 194.914,50 98,45 

c) wartość netto (a-b) 10.420,15 x x 3.064,75 1,55 

5. Pozostałe środki trwałe 
a) wartość brutto 

 

229.023,11 

 

48.172,32 
 

3.425,91 

 

273.769,52 

 

100,00 

b) dotychczasowe umorzenie 222.356,45  24.922,32 3.425,91 243.852,86 89,07 

c) wartość netto (a-b) 6.666,66 x x 29.916,66 10,93 

I. Ogółem środki trwałe 
a) wartość brutto 

 

1.082.959,23 

 

48.172,32 

 

3.425,91 

 

1.127.705,64 

 

 100,00 

b) dotychczasowe umorzenie 841.522,59 69.089,87 3.425,91 907.186,55 80,45 

c) wartość netto (a-b) 241.436,64 X x 220.519,09 19,55 

II. Inwestycje 
(w okresie realizacji) 

 

0,00 

 

238.792,30 

 

x 

 

238.792,30 

 

x 

-rozbudowa Hospicjum 0,00 238.792,30 x 238.792,30 x 

III Wartości niematerialne i prawne- 
programy komputerowe 

a) wartość brutto 

 

           

5.612,45 

 

 

x 

 

  

 x 

 

 

5.612,45 

 

 

x 

b) dotychczasowe umorzenie 5.612,45 x x 5.612,45 x 

c) wartość netto (a-b) 0,00 x x 0,00 x 
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Amortyzacja bieżąca równa jest umorzeniom i stanowi kwotę 69.089,87 zł co stanowi 4,03 % 

wszystkich  kosztów, jest amortyzacją podatkową i dotyczy środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

 

Stowarzyszenie nie posiada obcych środków trwałych użytkowanych na podstawie umów dzierżawy, 

najmu lub leasingu. 

 

Należności długoterminowe nie występują. 

Inwestycje długoterminowe nie występują. 

 

AKTYWA OBROTOWE w kwocie 683.045,88  zł obejmują: 
 

1. Należności krótkoterminowe – bieżące dotyczą  m/ca grudnia 2018 r. kwota 144.271,32zł 

obejmuje: 

- należność z tytułu usług od NFZ  kwota 144.271,32 zł, 

Informacja o należnościach według pozycji bilansu na dzień bilansowy i przewidywanym umową 

okresie spłaty: 
 
 

 
Należność z tytułu 

okres wymagalności  
Razem do 1 roku powyżej 1 roku 

stan na 

początek  
roku  

obrotowego 

koniec  
roku  

obrotowego 

początek  
roku  

obrotowe
go 

koniec  
roku  

obrotowego 

początek  
roku  

obrotowego 

koniec  
roku  

obrotowego 

1. dostaw i usług 146.364,00 144.271,32 0,00 0,00 146.364,00 144.271,32 

2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. inne należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 146.364,00 144.271,32 0,00 0,00 146.364,00 144.271,32 

2. Inwestycje krótkoterminowe kwota  532.496,16  obejmuje środki pieniężne w kasie i na 

rachunkach bankowych.  

 Wykazana kwota w bilansie wynika z księgowej ewidencji syntetycznej i analitycznej oraz 

 jest potwierdzona: 

     - środki pieniężne w kasie  kwota  17.232,19 zł, potwierdzona protokołem inwentaryzacji  

       gotówki  w kasie w dniu 02.01.2019r.  wg stanu na dzień 31.12.2018r. 

     - środki pieniężne w banku PKO BP –  515.263,97 zł, zostały potwierdzone przez bank 

       zawiadomieniem o wysokości  posiadanych środków pieniężnych na dzień 31.12.2018r. 

3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  w kwocie  6.278,40 zł,  

stanowi saldo kosztów rozliczanych w czasie, których aktywowanie przypada na 2018r. 

 
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne: 

 

Tytuły 

Stan na 

początek roku 

obrotowego 

koniec roku 

obrotowego 

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe 

kosztów wg tytułów: 

6.084,54 6.278,40 

a. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych 

publikacji 

398,00 398,00 

b. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i 
osobowe 

  5.686,54  5.880,40 

c. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00 

2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe 

kosztów wg tytułów: 

0,00 0,00 
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FUNDUSZE WŁASNE 
Fundusz własny  stowarzyszenia stanowi wartość    839.005,53. 

Zmiany w funduszu powstałego z zysków, z lat ubiegłych przedstawia poniższa tabela: 
 
l.p. 

 
TREŚĆ 

Fundusze własne 
zmiany w 2017r. 

Fundusze własne 
zmiany w 2018r. 

1. Stan na początek roku  676.151,16 684.134,63 

2. Zwiększenie 8.059,47 202.622,50 

- Urząd skarbowy zwrócił w 2017r. 

zapłacony podatek dochodowy za 2016r. 

76,00 0,00 

– z tytułu nadwyżki przychodów nad 

wydatkami  w roku poprzednim 

7.983,47 202.622,50 

3 Zmniejszenia 76,00 47.751,60 

- z tytułu zmniejszenia przychodów roku 

poprzedniego w wyniku kontroli przez NFZ 

0,00 47.751,60 

- tytułu obowiązkowego odpisu z wyniku 

roku bieżącego – podatek dochodowy 

76,00 0,00 

4. Stan na koniec roku  684.134,63 

 

839.005,53 

 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 

Zobowiązania w kwocie  95.380,17 zł obejmują : 

1.   Rezerwy na zobowiązania -  nie występują. 

2.   Zobowiązania długoterminowe – nie występują. 

3.  Zobowiązania krótkoterminowe wykazane w bilansie w kwocie 95.380,17 zł 

     składają się z: 

     a) bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług 95.072,67 zł, 

     b) z tytułu ubezpieczeń 0,00 zł, 

     c) wobec budżetu 0,00 zł 

     d) z tytułu wynagrodzeń 307,50 zł 

     e) pozostałe zobowiązania 0,00 zł 

       

Podział zobowiązań według pozycji bilansu, przewidywanym w umowie okresie spłaty: 

 

 

Rozliczenie międzyokresowe i przychody przyszłych okresów kwota  7.207,99 zł. 

 

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 

poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i 

nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń 

wszelkiego rodzaju. 

 

Organizacja nie posiada udziałów i akcji. 

 

 

 

Zobowiązania z tytułu 

okres wymagalności  

Razem 
do 1 roku powyżej 1 roku 

stan na 

początek  

roku  

obrotowego 

koniec  

roku  

obrotowego 

początek  

roku  

obrotowego 

koniec  

roku  

obrotowego 

początek  

roku  

obrotowego 

koniec  

roku  

obrotowego 

1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. dostaw i usług 3.369,75 95.072,67 0,00 0,00 3.369,75 95.072,67 

3. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. środków od ZUS i US 27.981,29 0,00 0,00 0,00 27.981,29 0,00 

5. wynagrodzeń 307,50 307,50 0,00 0,00 307,50 307,50 

6. inne zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 31.658,54 95.380,17 0,00 0,00 31.658,54 95.380,17 
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STRUKTURA  ZREALIZOWZNYCH  PRZYCHODÓW ZWIĄZANYCH Z 

DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ HOSPICJUM. 

 
Przychody osiągnięte w 2018r.  w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Wyszczególnienie 2017r. 2018r. Zmiany do roku 

poprzedniego 

kwota  zł % kwota w zł % kwota % 

1. Składki członkowskie   840,00 0,05 790,00 0,04 -50,00 -5,95 

2. Kontrakt z NFZ 1.273.249,00 73,86 1.421.522,32 74,23 148.273,32 11,65 
- Zakład Opiekuńczo leczniczy 330.135,00 19,16 252.594,23 13,19 -77.540,77 -23,49 
- Hospicjum stacjonarne 630.496,00 36,57 789.691,44 41,24 159.195,44 25,25 
- Hospicjum domowe 178.618,00 10,36 181.774,65 9,49 3.156,65 1,77 

 - środki pieniężne dla pielęgniarek 134.000,00 7,77 197.462,00 10,31 63.462,00 47,36 

3. Dopłaty pacjentów w ZOL 86.957,70 5,04 95.653,00 5,00 8.695,30 10,00 

4. Dotacje i subwencje 
otrzymane z:  Urzędu Miasta 

25.000,00 1,45 50.000,00 2,62 25.000,00 100,00 

 

5. 

Darowizny 
w tym od: 

329.851,99 19,13 345.329,76 18,03 15.477,77 4,69 

- 1% od podatku od osób fizycznych 198.821,70 11,53 202.659,30 10,58 3.837,60 1,93 
- jednostek prawnych 10.530,00 0,61 15.909,00 0,83 5.379,00 51,08 
- od krajowych osób fizycznych   119.298,85 6,92 125.560,02 6,56 6.261,17 5,25 

- przychody rozliczane w czasie 1.201,44 0,07 1.201,44 0,06 0,00 0,00 

6. Przychody finansowe  800,39 0,05 615,45 0,03 -184,94 -23,11 

7. Pozostałe przychody operacyjne 7.281,59 0,42 1.000,00 0,05 -6.281,59 -86,27 

Ogółem przychody statutowe 1.723.980,67 100,00 1.914.910,53 100,00 190.929,86 11,07 

 

Stowarzyszenie w 2018r. uzyskało przychody z działalności statutowej o łącznej kwocie 

1.914.910,53 zł  (wzrost o 11,07 % do roku poprzedniego). 

 W 2018r. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłacił za wszystkie  świadczenia. 

 

Koszty realizacji zadań statutowych   1.713.210,95 zł. 

 

Strukturę kosztów rodzajowych z dwóch ostatnich lat przedstawia poniższa tabela:  

 
l.p. Wyszczególnienie 2017r. 2018r. zmiany 

kwota % kwota % kwota(5-3) % 
1 2 3 4 5 6 7  8 

1 Amortyzacja  60.821,55 4,00 69.089,87 4,03 8.268,32 13,59 

2. 

 

 

Zużycie materiałów i energii 

W tym:  
246.720,49 16,22 283.066,86 16,52 36.346,37 14,73 

- art. na terapię zajęciową  531,90 0,03 0,00 0,00 -531,90 -100,00 

- leki i art. medyczne  147.131,20 9,68 174.742,02 10,21 27.610,82 18,77 

- woda                2.653,84 0,17 3.831,08 0,22 1.177,24 44,36 

- gaz do  opalania      20.032,69 1,32 25.537,21 1,49 5.504,52 27,48 

- energia elektryczna                10.007,23 0,66 10.766,63 0,63 759,40 7,59 

- art. spożywcze                        34.694,64 2,29 28.452,97 1,66 -6.241,67 -17,99 

- środki czystości           8.272,85 0,54 8.941,81 0,52 668,96 8,09 

- art. biurowe                4.246,07 0,28 4.296,77 0,25 50,70 1,19 

- paliwo do samochodów       8.714,86 0,57 10.136,42 0,59 1.421,56 16,31 

- art. motoryzacyjne                          1.279,55 0,08 2.097,41 0,12 817,86 63,92 

- wyposażenie 7.301,27 0,48 10.803,44 0,63 3.502,17 47,97 

- art. gospodarcze      1.854,39 0,12 3.461,10 0,20 1.606,71 86,64 

3. Usługi obce 

W tym: 

56.300,78 3,70 86.577,20 5,05 30.276,42 53,78 

- ścieki wody 4.371,70 0,29 7.174,01 0,42 2.802,31 64,10 

- wywóz nieczystości stałych        7.082,44 0,48 7.082,40 0,41 -0,04 0,00 

- telefony i internet  2.602,48 0,17 2.432,09 0,14 -170,9 -6,55 

- usługi poczty i abonam. RTV                                      1.592,25 0,10 2.510,10 0,15 917,85 57,64 
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Koszty w  2018r. w kwocie 1.713.210,95  zł wzrost o 12,61 %  do roku poprzedniego. 

W 2018r. wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami - zysk w kwocie 201.699,58 zł. 

W 2017r. wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami - zysk w kwocie 202.622,50 zł.  

 

Podział kosztów na działy za 2018r. (bez kosztów pozostałych niestanowiących kosztów uzyskania 

przychodów): 
L.p. Treść Wartość  zł pośrednie Razem Wskaźnik 

% kwota % 

       

1 koszty działalności odpłatnej 

ZOL 

572.478,01 

 

209.261,68 45,97 781.739,69 45,97 

2 koszty działalności nieodpłatnej: 

hospicjum stacjonarne i domowe 

672.719,25 245.951,89 54,03 918.671,14 54,03 

3  Pozostałe koszty działalności 

statutowej (ogólno zakładowe) 

455.213,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

 OGÓŁEM 1.700.410,83 455.213,57 100,00 1.700.410,83 100,00 

- pranie                                11.183,21 0,74 11.763,77 0,69 580,56 5,19 

- sterylizacja narzędzi                     1.217,70 0,08 1.156,20 0,07 -61,50 -5,05 

- utylizacja                        3.628,80 0,24 5.784,48 0,34 2.155,68 59,40 

- konserwacja dźwigu  1.036,80 0,07 1.196,70 0,07 159,90 15,42 

- konserwacja telefonów 322,60 0,02 463,95 0,03 141,35 43,82 

- naprawy samochodów    1.705,37 0,11 1.766,28 0,10 60,91 3,57 

- serwis oprogramowania  3.707,79 0,24 3.714,60 0,21 6,81 0,18 

- usługi banku    939,25 0,06 1.251,15 0,0 311,90 33,21 

- usługi  medyczne 7.079,60 0,46 6.840,02 0,40 -239,58 -3,38 

-cyfra + 924,00 0,06 924,03 0,05 0,03 0,00 

- konserwacja syst. oddymiania 369,00 0,02 0,00 0,00 -369,00 -100,00 

- serwis kotłowni 3.394,80 0,22 3.394,80 0,20 0,00 0,00 

- reklama i domena 615,00 0,04 492,00 0,03 -123,00 -20,00 

- pozostałe usługi    4.527,99 0,30 28.630,62 1,67 24.102,63 532,30 

4. Podatki i opłaty  

 

1.420,30 0,09 1.708,80 0,10 288,50 20,31 

5. Wynagrodzenia  

W tym: 

975.895,82 64,15 1.075.259,12 62,76 99.363,30 10,18 

- z tytułu umów o pracę      790.731,82 51,98 801.772,44 46,80 11.040,62 1,40 

- z tytułu umów zlecenie      127.474,00 8,38 149.046,68 8,70 21.572,68 16,92 

- umowy cywilno- prawne 57.690,00 3,79 124.440,00 7,26 66.750,00 115,70 

6. Świadczenia na rzecz 

pracowników 

169.605,38 11,15 170.859,49 9,97 1.254,11 0,74 

- koszty ubezpieczenia w ZUS 149.357,53 9,82 159.280,99 9,30 9.923,46 6,64 

- dofinansowanie specjalizacji, 

szkolenia 

17.500,00 1,15 2.400,00 0,14 -15.100,00 -86,29 

-okresowe badania lekarskie 1.648,00 0,11 1.408,00 0,08 -240,00 -14,56 

- odprawa emerytalna 0,00 0,00 5.400,00 0,32 5.400,00 0,00 

- zakup okularów korekcyjnych 0,00 0,00 768,00 0,04 768,00 0,00 

- BHP ekwiwalent za buty                         1.099,85 0,07 1.602,50 0,09 502,65 45,70 

7. Podróże służbowe 672,00 0,04 2.692,00 0,16 2.020,00 300,60 

8. Koszt reklamy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Pozostałe koszty - dotyczą 

ubezpieczeń majątkowych 

9.521,85 0,62 11.157,49 0,66 1.635,64 17,18 

10 Koszty operacyjne 

W tym: 

400,00 0,03 12.800,12 0,75 12.400,12 3.100,03 

- stanowiące koszty uzyskania 

  przychodów, 

0,00 0,00 7.472,00 0,44 7.472,00 0,00 

- nie stanowiące kosztów 

  uzyskania przychodów 

400,00 0,00 5.328,12 0,31 4.928,12 1.232,03 

10. Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. RAZEM 1.521.358,17 100,00 1.713.210,95 100,00 191.852,78 12,61 
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W 2017r. i 2018r. z 1% podatku darowizny przeznaczyliśmy na koszty bieżące opłacając: materiały i 

usługi obce płacąc za; wodę, energie elektryczną, gaz do opalania, środki czystości, art. spożywcze, 

art. biurowe, usługi obce do których należą, ścieki wywóz nieczystości stałych, pranie, sterylizacja, 

utylizacja, usługi bankowe oraz pozostałe inne zakupy i naprawy. 

 

2. Realizację celów statutowych, 

 

Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych pod wezwaniem Świętego Ducha w Łomży prowadzi 

Dom Opieki Hospicyjnej w Łomży przy ul. Rybaki 3. 

Wykonanie liczbowe określa skala działań podejmowanych przy realizacji zadania  liczonego – 

liczba pacjentów, podopiecznych pod opieką hospicyjną przez czas w osobodniach 

W 2018r. opieką objęliśmy 159 osób, z tego: z miasta Łomży  osoby, co przedstawia poniższa 

tabela: 

 

 

L.p. 

 

 

Rodzaj świadczenia 

Wykonano  w   2018r. 

opieka  

osobodni 

opieką objęto – liczba pacjentów: 

ogółem z tego: z miasta Łomży 

1. Hospicjum - domowe 3 582 66 39 

2. Hospicjum - stacjonarne  2 283 80 40 

3. Zakład  Opiekuńczo Leczniczy 2 884 13 6 

RAZEM  8 749 159 85 

 

Udzielono 66 pacjentom z chorobami nowotworowymi pomocy w domu – propagując ideę 

Hospicyjną nad ciężko chorymi  (opieka medyczna i duchowa), udzielanie pomocy rodzinom osób 

ciężko chorych. 

Opieką objęto 80 pacjentów z chorobą nowotworową w Hospicjum Stacjonarnym w przeliczeniu na 

osobodni 2283 w roku, co dało średnio 190 osobodni pobytu pacjentów w miesiącu. 

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w ciągu roku przebywało 13 podopiecznych  przez 2 884 

osobodni, co dało średnio 8 pacjentów w miesiącu. 

Realizując cele statutowe działanie stowarzyszenia wspólnie z Zarządem polega na zgromadzeniu 

środków finansowych na zakup leków, materiałów medycznych, sprzętu medycznego, środków 

czystości, żywności oraz na wydatki bieżące. 

Hospicjum zajmuję się opieką nad pacjentem paliatywnym z zaawansowaną chorobą nowotworową, 

u którego zakończono leczenie przyczynowe. Chory wymagający leczenia paliatywnego powinien 

mieć spełnione komfortowe warunki opieki w sytuacji borykania się ze śmiertelną chorobą. W 

opiece paliatywnej ilość wydatkowanych środków finansowych nie przelicza się na ilość dni życia 

pacjenta, ale na jakość tych dni. 

 

 
L.p. Rodzaj świadczenia  Objęto opieką w 2017r. Objęto opieką w 2018r. 

Ilość pacjentów osobodni Ilość pacjentów osobodni 

1 ZOL 27 2 810 13 2 884 

2 Hospicjum stacjonarne  92 2 195 80 2 283 

3 Hospicjum domowe 71 3 799 66 3 582 

 RAZEM 190 8 804 159 8 749 
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Opieką hospicyjną objęci są pacjenci którym rodziny nie mogą zapewnić całodobowej opieki lub są 

samotni.  

Na wykonanie tego zadania uzyskaliśmy środki pieniężne z: kontraktu od NFZ, dotacji z Urzędu 

Miasta, opłat pacjentów w ZOL (70% posiadanej emerytury lub renty) oraz darowizn od osób 

fizycznych i prawnych. 

 

Przeciętne zatrudnienie pracowników zatrudnionych w roku 2018 na umowa o prace 24 osoby, w 

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w miesiącu 24 osoby. 

 

a) liczba osób zatrudnionych w stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk 

pracy na dzień 31.12.2018. 

 
 

Lp. 

 

Praca na stanowisku 

Zatrudnienie 

ilość osób 

ogółem w 
ciągu roku 

na dzień  01.01.2018r. na  dzień 

31.12.2018r. 

Umowa 

 o pracę 

Umowa  

zlecenie 

Umowa 

 o pracę 

Umowa  

zlecenie 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Lekarz   2 0 2 0 2 

2. Pielęgniarki   15 10 3 10 5 

3. Salowa 6 5 - 6 - 

4. Fizjoterapeuta 2 2 - 2 - 

5. Terapeuta zajęciowy 1 - 1 - - 

6. Psycholog 2 1 - 1 - 

7. Pracownik socjalno- kadrowy  2 1 - 1 - 

8. Kucharka 1 1 - 1 - 

10. Księgowość 2 2 - 2 - 

11. Zaopatrzeniowiec ½  1 1 - 1 - 

12. Pracownik gospodarczy  1 1 - 1 - 

13. Kierowca 2 - 2 - 2 

14. Kapelan 2 - 1 - 1 

15. Farmaceuta 1 - 1 - 1 

RAZEM  40 24 10 25 11 

 

W ciągu roku 2018 w Zakładzie było zatrudnionych średnio w miesiącu 10 osób na umowy cywilno-

prawne ( 2 lekarzy, 4 pielęgniarki, 2 kierowców, 1 kapelan, 1 farmaceuta). 

 

Łomża dnia 08.03.2019r.       

        Zatwierdził: 
              Zarząd stowarzyszenia:  
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