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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-06-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina ŁOMŻA

Powiat ŁOMŻYŃSKI

Ulica RYBAKI Nr domu 3 Nr lokalu 

Miejscowość ŁOMŻA Kod pocztowy 18-400 Poczta ŁOMŻA Nr telefonu 86 216-66-16

Nr faksu 86 216-66-16 E-mail hospicjum.lomza@vp.pl Strona www www.hospicjum.lomza.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-07-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 45008495900000 6. Numer KRS 0000012037

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

Teresa Steckiewicz prezes TAK

Ewa Zysk vice prezes TAK

Teresa Kowalczyk skarbnik TAK

Małgorzata Gosk sekretarz TAK

Agata Milewska członek zarząu 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

Lucyna Piwowarska przewodnicząca TAK

Ewelina Gniazdowska członek TAK

Edyta Pawluk Członek TAK

ŁOMŻYŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" POD WEZWANIEM 
ŚWIĘTEGO DUCHA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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/ programuje 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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całodobowa opieka nad świadczeniobiorcami chorującymi na 
nieuleczalną chorobą nowotworową, u których zakończono leczenie przyczynowe postępującej choroby. Opieka ta ma na celu 
zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i 
socjalnych.
Są to świadczenia gwarantowane przysługujące świadczeniobiorcom chorującym na nowotwory i są udzielane zgodnie ze 
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. 
Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:
1) domowych – w hospicjum domowym dla dorosłych,
2) stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym, 
3) stacjonarnych – Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. 
Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach hospicjum domowego obejmują: 
-  wizyty lekarza  z pielęgniarką w domu chorego (jeden raz w tygodniu, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu),
- wizyty domowe pielęgniarki w zależności od potrzeb  (nie rzadziej niż 2 w tygodniu),
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny ułatwiający pielęgnację oraz aparatury medycznej,
  (poprzez jego wypożyczanie)
-  zapewnienie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 
Dzięki dobrej wszechstronnej opiece i wsparciu rodzin umożliwia się  chorym pobyt we  własnym domu w otoczeniu 
najbliższych.
W ciągu miesiąca jesteśmy w stanie zapewnić domową opiekę 14 chorym. 
Objęcie chorych hospicyjną opieką stacjonarną wynika z niewydolności rodziny w  zakresie opieki nad chorym w warunkach 
domowych, pogarszającego się stanu zdrowia pacjenta (konieczna całodobowa opieka medyczna) oraz  ze wskazań społecznych. 
Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:
- świadczenia opieki zdrowotnej przez lekarzy;
- świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
- leczenie farmakologiczne;
- leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia;
- leczenie innych objawów somatycznych;
- opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
- rehabilitację;
- zapobieganie powikłaniom;
- badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym;
- zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego w hospicjum 
stacjonarnym, 
W hospicjum stacjonarnym posiadamy dla pacjentów 7 łóżek co daje możliwość hospitalizacji przez 2500 osobodni w roku.  
Poprawa jakości życia osób nieuleczalnie chorych z chorobą nowotworową - działalność nieodpłatna.
- opieka nad chorym z chorobą długoterminową w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym,
- przywracanie i poprawa zdrowia w Zakładzie Opiekuńczo -Leczniczym poprzez rehabilitację pacjentów, terapię zajęciową oraz 
rozmowy z psychologiem, 
- pobyt w Zakładzie Opiekuńczo –Leczniczym jest pobytem stacjonarnym (całodobowym), posiadamy 8 łóżek, pobyt jest 
częściowo odpłatny ( 70 % świadczenia- emerytury czy renty).
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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

159

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, 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)

Świadczenia w opiece hospicyjnej i paliatywnej 
udzielane w warunkach stacjonarnych obejmują: 
- świadczenia opieki zdrowotnej przez lekarzy, - 
świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez 
pielęgniarki, - leczenie farmakologiczne, - 
leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej 
Organizacji Zdrowia, - leczenie innych objawów 
somatycznych, - opiekę psychologiczną nad 
świadczeniobiorcą i jego rodziną, - rehabilitację, 
- zapobieganie powikłaniom, - badania zlecone 
przez lekarza zatrudnionego w hospicjum 
stacjonarnym, - zaopatrzenie w wyroby 
medyczne i środki pomocnicze konieczne do 
wykonania świadczenia gwarantowanego w 
hospicjum stacjonarnym, W hospicjum 
stacjonarnym posiadamy dla pacjentów 7 łóżek. 
Poprawa jakości życia osób nieuleczalnie 
chorych z chorobą nowotworową jest 
działalnością nieodpłatną. Świadczenia w opiece 
hospicyjnej i paliatywnej udzielane w warunkach 
domowych obejmują: - wizyty lekarza z 
pielęgniarką w domu chorego (nie rzadziej niż 2 
razy w miesiącu), - wizyty domowe pielęgniarki 
w zależności od potrzeb (nie rzadziej niż 2 razy w 
tygodniu), - zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny ułatwiający pielęgnację oraz 
aparatury medycznej, (poprzez jego 
wypożyczanie) - zapewnienie pomocy w 
rozwiązywaniu problemów socjalnych, Dzięki 
dobrej wszechstronnej opiece i wsparciu rodzin 
umożliwia się chorym pobyt we własnym domu 
w otoczeniu najbliższych.

94.99.Z 162 131,18 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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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) 1 914 910,53 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 466 236,25 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 447 058,83 zł

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

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)

Zakład opiekuńczo - leczniczy jest formą 
zapewnienia opieki osobom przewlekle 
chorym oraz osobom, które przebyły 
leczenie szpitalne i mają ukończony proces 
diagnozowania, leczenia operacyjnego, a 
nie wymagają już dalszej hospitalizacji w 
oddziale szpitalnym, jednak ze względu na 
stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak 
samodzielności w samoopiece i 
samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli 
lekarskiej, potrzebę profesjonalnej 
pielęgnacji i rehabilitację powinny zostać 
objęte okresową całodobową pielęgnacją 
oraz kontynuacją leczenia. Zakład 
opiekuńczo-leczniczy udziela świadczeń 
zdrowotnych całodobowych innych niż 
szpitalne, które polegają na sprawowaniu 
opieki długoterminowej nad ciężka i 
przewlekle chorymi. Opieka nad chorymi z 
innymi schorzeniami takimi jak np: 
stwardnienie rozsiane, Parkinson, 
rozmiękanie mózgu oraz będących po 
wylewie, przywracanie i poprawa zdrowia 
poprzez rehabilitację pacjentów, terapię 
zajęciową oraz rozmowy z psychologiem, 
gdzie odpłatność pacjenta za świadczenia 
wynosi 70% wysokości emerytury lub renty.

86.10.Z 130 373,41 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 615,45 zł

e) pozostałe przychody 1 000,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 142 259,02 zł

2.4. Z innych źródeł 98 469,89 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 257 698,07 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 350 613,55 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

1 Zużycie materiałów, np. leki, woda, energia elektryczna, gaz opałowy, artykuły biurowe, itp. 123 793,81 zł

2 Usługi obce, np. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, konserwacja dźwigu, 
konserwacja kotłowni, pranie, sterylizacja, utylizacja, zapłata za telefon i internet, serwis 
oprogramowania, badania laboratoryjne pacjentów , przegląd urządzeń medycznych ,itp.

47 960,78 zł

3 Wynagrodzenia lekarzy 120 750,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 202 659,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 471 522,32 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 421 522,32 zł

50 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

790,00 zł

93 500,40 zł

15 909,00 zł

32 059,62 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 547 565,11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -334 680,86 zł

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

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: 1 713 210,95 zł 292 504,59 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

918 671,14 zł 162 131,18 zł

781 739,69 zł 130 373,41 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

12 800,12 zł 0,00 zł

4 Wydatki związane z rozbudową budynku Hospicjum 58 108,96 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

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

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.

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)

27 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)

23,50 etatów

12 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 075 259,12 zł

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

1 075 259,12 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)

3 560,06 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) 

4 274,92 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)  

1 807,28 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  OKw 
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)

6 osób

w 
tym:

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

6 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

801 772,44 zł

787 876,44 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

6 400,00 zł

- inne świadczenia 7 496,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 273 486,68 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 482 844,21 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 592 414,91 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

4 969,60 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

5 044,14 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)

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

1 „Opieka hospicyjno-
paliatywna nad chorymi w 
terminalnym stadium 
choroby nowotworowej”

- Zapewnienie wszechstronnej 
opieki osobom nieuleczalnie 
chorym będącym u kresu życia 
poprzez: - zapewnienie opieki 
nad pacjentem paliatywnym z 
zaawansowaną chorobą 
nowotworową u którego 
zakończono leczenie 
przyczynowe. - wsparcie 
psychiczne, socjalne i duchowe 
- pacjenta oraz jego rodziny

Urząd Miasta Łomża 25 000,00 zł

2 Dotacja celowa Dofinansowanie zakupu łóżek 
rehabilitacyjnych

Urząd Miasta Łomża 25 000,00 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

6 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Rozbudowa budynku Domu Opieki Hospicyjnej ŁTPCH 
HOSPICJUM pw. Św. Ducha w Łomży wraz z przebudową 
przyłączy:wodociągowego,gazowego, i kanalizacji sanitarnej 
wraz z wewnętrznymi instalacjami

Roboty Ogólnobudowlane 
Konserwacja Zabytków Andrzej J. 
Wszeborowski Al Piłsudskiego 82, 18-
400 Łomża

1 650 000,00 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 1

2 Panstowa Inspekcja Pracy 1

3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Audytu 1

4 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna 3

5 Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej 1

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

1 „Opieka hospicyjno-
paliatywna nad chorymi w 
terminalnym stadium 
choroby nowotworowej”

- Zapewnienie wszechstronnej 
opieki osobom nieuleczalnie 
chorym będącym u kresu życia 
poprzez: - zapewnienie opieki 
nad pacjentem paliatywnym z 
zaawansowaną chorobą 
nowotworową u którego 
zakończono leczenie 
przyczynowe. - wsparcie 
psychiczne, socjalne i duchowe 
- pacjenta oraz jego rodziny

Urząd Miasta Łomża 25 000,00 zł

2 Dotacja celowa Dofinansowanie zakupu łóżek 
rehabilitacyjnych

Urząd Miasta Łomża 25 000,00 zł
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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

Teresa Steckiewicz prezes

Teresa Kowalczyk skarbnik
Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-11
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