Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Narodowy Instytut
Wolności – Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego

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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

"FUNDACJA DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK"

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo MAZOWIECKIE Powiat OTWOCKI

Ulica KARCZEWSKA

Nr domu 48

Nr lokalu

Miejscowość OTWOCK

Kod pocztowy 05-400

Poczta OTWOCK

Nr telefonu 509731513

Nr faksu

E-mail
Strona www.HOSPICJUMPROMYCZEK.PL
DYREKTORHOSPICJUM@GM
AIL.COM

Gmina OTWOCK

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

14.09.2009
22.03.2010

14200987300000

7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

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

6. Numer KRS

0000336442

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

PAWEŁ DOBRZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU

tak

nie

ANETA IWONA
FEDUREK

CZŁONEK
ZARZĄDU

tak

nie

JAROSŁAW ROBERT
KOZUBA

CZŁONEK
ZARZĄDU

tak

nie

Imię i nazwisko

Funkcja

ROBERT KRÓL

PRZEWODNICZACY
RADY

tak

nie

JACEK WRÓBEL

SEKRETARZ RADY

tak

nie

GRZEGORZ PRUCNAL

CZŁONEK RADY

tak

nie

PIOTR MAREK
KUDYBA

CZŁONEK RADY

tak

nie

URSZULA ANNA
KUBICKA

CZŁONEK RADY

tak

nie

Wpisany do KRS

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

Celem Fundacji jest działalność pożytku publicznego, o której mowa w art. 4
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr
96 poz. 873 ze zm.), w tym przede wszystkim działalność w zakresie ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, adresowana do dzieci chorych, skierowanych do
opieki hospicyjnej po przeprowadzonym leczeniu szpitalnym oraz udzielanie
niezbędnej pomocy rodzinom dzieci, objętych opieką hospicjum w duchu
niesienia Wiary i Nadziei.

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną i
nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego Fundacja realizuje poprzez
następujące działania:
a) Organizację hospicyjnej, niestacjonarnej, domowej pomocy lekarskiej,
pielęgniarskiej i socjalnej dla chorych dzieci, w tym z udziałem wolontariatu;
b) Organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej i duszpasterskiej dla
rodzin chorych dzieci oraz dla rodziców będących w żałobie po śmierci dziecka;
c) Promocję i organizację wolontariatu oraz szkolenie wolontariuszy;
d) Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie opieki
hospicyjnej;
e) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i
modernizacji hospicjów, przeznaczonych dla dzieci nieuleczalnie chorych;
f) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
g) Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
h) Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego.
3. Odpłatną działalność pożytku publicznego Fundacja realizuje w zakresie
działalności edukacyjnej.
4. Wynagrodzenie pobierane za działalność odpłatną nie może przekraczać
wynikającego z kalkulacji kosztów bezpośrednich tej działalności.
Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu
statutowej działalności odpłatnej nie może przekroczyć jednokrotności
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
5. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i
działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu
działalności.
6. Zakres i formy odpłatnej lub nieodpłatnej działalności statutowej pożytku
publicznego mogą zostać ustalone, zmienione lub uzupełnione przez Radę
Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek w 2018 r prowadziła następujące działania:
 prowadziła Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek,
 zatrudniła personel hospicjum,
 pokrywała koszty zakupu sprzętu medycznego,
 pokrywała koszty związane z dojazdem do pacjentów,
 miała pod opieką 38 dzieci,
 zakupywała niezbędny sprzęt medyczny,
 nieodpłatnie wypożyczała podopiecznym hospicjum niezbędny sprzęt medyczny, pokrywała koszty serwisu, przeglądy oraz
naprawy,
 zapewniała opiekę medyczną, psychologiczną oraz duchową w samym momencie śmierci dziecka,
 personel pomagał przy pielęgnacji ciała dziecka po śmierci i towarzyszył do momentu przybycia zakłady pogrzebowego,
 udzielała bezpłatnie pacjentom zaświadczeń pielęgniarskich, lekarskich, psychologicznych,
 udzielała niezbędnej pomocy społecznej dziecku jaki rodzinie zakupując opał na zimę, dając materiały higieniczne, pampersy
oraz udzielając wsparcia finansowego,
 prowadziła wspólnie z Fundacją "Nasze Dzieci" grupę wsparcia w żałobie, w której bezpłatnie uczestniczyli rodzice zmarłych
dzieci. Grupa spotykała się raz w miesiącu w sobotę. Czas trwania grupy cztery godziny. Do grupy wsparcia uczęszczali rodzice
dzieci zmarłych pod opieką hospicjum oraz rodzice tych dzieci, które zmarły na oddziałach onkologii i pozostawały bez opieki
psychologicznej. Grupa miała charakter otwarty tzw. w każdym momencie mogła do grupy dołączyć osoba potrzebująca pomocy
terapeutycznej. Do grupy również trafiali rodzice dzieci, które zginęły w wypadkach komunikacyjnych.
 prowadziła kampanie informacyjną związaną z pozyskaniem jednego procenta podatku współpracując z różnym firmami

reklamowymi. Reklama była również prowadzona w internecie wykorzystując media społecznościowe takie jak Facebook czy
YouTube oraz link sponsorowany,
 wydawała biuletyn informacyjno- edukacyjny związany z działalnością hospicjum oraz opisujący poszczególne przypadki
pacjentów oraz rodziców z grupy wsparcia mający na celu przybliżenie czytelnikowi informacji takich jak co to jest hospicjum, jak
działa hospicjum, jaki obejmuje tern swoją działalnością, jakie dzieci mogą przebywać pod opieką hospicjum domowego, jakiego
rodzicom użyczało sprzętu, jakiej pomocy społecznej udzielało oraz informowała, że po śmierci dziecka rodzice nie pozostają sami
z sobą tylko są zapraszani na grupę wsparcia, która pomaga im w przetrwaniu tego trudnego czasu,
 serwisowała oraz pokrywała koszty związane z samochodami hospicjum, którymi personel dojeżdżał do pacjentów,
 pokrywała koszty paliwa związanego z dojazdem do podopiecznych,
 prowadziła staże dla pielęgniarek będących w atrakcje specjalizacji z opieki paliatywnej,
 pokrywała koszty z wiązane ze szkoleniem lub kursami z opieki paliatywnej pielęgniarkom pracującym w hospicjum,
 umożliwiała rozpoczęcie kursów ze specjalizacji z opieki paliatywnej trzem pielęgniarkom pracującym w hospicjum oraz pokryła
koszty specjalizacji w dwóch przypadkach,
 zakupiła trzy samochody dla hospicjum. W tym jeden samochód z darowizny od rodziców zmarłego pacjenta przekazanej przez
Fundacje „Kawałek Nieba”
 uczestniczyła w piknikach w celu promocji Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek oraz przybliżaniu problematyki
związanej z opieką hospicyjną
 organizowała w październiku koncert zespołów U studni oraz Roberta Kasprzyckiego. Wydarzenie było traktowane jako akcja
promocyjna,
 brała udział w forum gospodarczym Powiatu Otwockiego gdzie uzyskała Nagrodę Aktywnego NGO w powiecie Otwockim,
 w listopadzie zorganizowała koncert Grupy Mocarta – wydarzenie promocyjne Fundacji,
 w grudniu zorganizował występ Kabaretu Hrabi – rozpoczynając akcję promocyjną zbierania 1% podatku.
 pokrywała koszty paliwa związanego z dojazdem do podopiecznych,
 prowadziła staże dla pielęgniarek będących w atrakcje specjalizacji z opieki paliatywnej,
 pokrywała koszty z wiązane ze szkoleniem lub kursami z opieki paliatywnej pielęgniarkom pracującym w hospicjum,
 umożliwiała rozpoczęcie kursów ze specjalizacji z opieki paliatywnej trzem pielęgniarkom pracującym w hospicjum oraz pokryła
koszty specjalizacji w dwóch przypadkach,
 zakupiła trzy samochody dla hospicjum. W tym jeden samochód z darowizny od rodziców zmarłego pacjenta przekazanej przez
Fundacje „Kawałek Nieba”
 uczestniczyła w piknikach w celu promocji Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek oraz przybliżaniu problematyki
związanej z opieką hospicyjną
 organizowała w październiku koncert zespołów U studni oraz Roberta Kasprzyckiego. Wydarzenie było traktowane jako akcja
promocyjna,
 brała udział w forum gospodarczym Powiatu Otwockiego gdzie uzyskała Nagrodę Aktywnego NGO w powiecie Otwockim,
 w listopadzie zorganizowała koncert Grupy Mocarta – wydarzenie promocyjne Fundacji,
 w grudniu zorganizował występ Kabaretu Hrabi – rozpoczynając akcję promocyjną zbierania 1% podatku.
najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

58

Osoby

-

prawne
2.2. Informacje na temat odbiorców
innych, niż wymienieni w pkt 2.1., na
rzecz których działała organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

tak
nie

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. Jeśli 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

Lp.

Sfera działalności pożytku
publicznego

1.

Ochrona i promocja zdrowia

2.

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

Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

Fundacja prowadzi Domowe Hospicjum Dziecięce
Promyczek, zatrudnia personel hospicjum, pokrywa
koszty zakupu sprzętu medycznego oraz koszty
związane z dojazdem do pacjentów, nieodpłatnie
wypożycza podopiecznym hospicjum niezbędny
sprzęt medyczny. Zapewnia dostępność lekarza 24
godziny na dobę. Lekarz odwiedza rodziny
przynajmniej dwa raz w miesiącu, a jeżeli stan
dziecka się pograsz te odwiedziny są codziennie lub
co drugi dzień w zależności od tępa postępowania
choroby. Oprócz lekarskiej pomocy jest również
86.90 E
prowadzona pomoc pielęgniarska podczas której
pielęgniarki wykonują rutynowe zabiegi
pielęgnacyjne, a w sytuacji śmierci dziecka
pomagają rodzicom przy pielęgnacji zwłok oraz
ubraniu dziecka i towarzyszą do momentu przybycia
zakładu pogrzebowego. Fundacja zapewnia również
pomoc fizjoterapeutyczną w celu poprawienia
jakości życia dziecka. Po śmierci dziecka rodzina
dalej zostają pod opieką hospicjum uczestnicząc w
grupie wsparcia w żałobie prowadzonej przez
wykwalifikowanych psychologów i pracowników.
Fundacja udziela pomocy społecznej podopiecznym
oraz najbliższym, którzy pozostają we wspólnym
gospodarstwie domowym z podopiecznymi. Pomoc
społeczna przyznawana i przekazywana jest w
formie finansowej- pieniężnej oraz rzeczowej w
zakresie: artykułów higienicznych (pieluchy,
pieluchomajtki, podkłady higieniczne, chusteczki
88.99 Z
nawilżające); artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci,
odzieży, opału, żywności oraz żywności specjalnego
przeznaczenia żywieniowego; chemii gospodarczej;
sprzętu medycznego oraz innych potrzebnych do
prowadzenia domowej opieki paliatywnej nad
podopiecznymi.

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

294 155, 00 zł

94 400, 00 zł

3.

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

tak

nie

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

1.

2.

3.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Numer Kodu (PKD)

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

tak
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

Lp.

numer kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

1.

2.

3.

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat)

2 178 431, 81 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

2 138 701, 24 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0, 00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej

0, 00 zł

d) Przychody finansowe

39 730, 57 zł

e) Pozostałe przychody

0, 00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

632 278, 08 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

952 261, 98 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa
w
tym: c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:
a) ze składek członkowskich

w
tym:

0, 00 zł
942 261, 98 zł
10 000, 00 zł
0, 00 zł
579 124, 22 zł
0, 00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

411 800, 74 zł

c) z darowizn od osób prawnych

90 071, 44 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

52 289, 00 zł

e) ze spadków, zapisów
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników
majątkowych)
g) z działalności gospodarczej

0, 00 zł
24 963, 04 zł
0, 00 zł

2.4. Z innych źródeł

14 767, 53 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

944 850, 12 zł

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

388 555, 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

1

Finansowanie działalności Hospicjum Dziecięcego Promyczek

2

Pomoc społeczna

294 155, 00 zł
94 400, 00 zł

3

,

zł

4

,

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
1

Działalność Domowego Hospicjum Dziecięcego Promyczek

294 155, 00 zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

W tym: wysokość kosztów
finansowana z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

1 818 795, 28 zł

388 555, 00 zł

1 777 915, 86 zł

388 555, 00 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0, 00 zł

0, 00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0, 00 zł

d) koszty finansowe

0, 00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

e) koszty administracyjne
f) pozostałe koszty ogółem
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych

40 866, 27 zł

0, 00 zł

13, 15 zł

0, 00 zł

130 469, 87 zł

0, 00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

360 785, 38 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0, 00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0, 00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

0, 00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób
prawnych

zł

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
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 od towarów i usług
z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień
-> jakich?
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.

tak
nie
własność
użytkowanie wieczyste

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)

najem
użytkowanie
użyczenie
dzierżawa
nie korzystała

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
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1 osób

(etat

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu
na pełne etaty
1 etatów

(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)

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

13 osób

(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być
policzona tylko raz)

2. Członkowie
tak
2.1. Organizacja posiada członków
nie
osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
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)

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:

osób

osób

b) inne osoby

osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym)

osób

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

osób

b) inne osoby

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:

nie

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

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30
dni do 6 miesięcy

w
tym:

tak

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

osób

osób
3 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

w
tym:

a) z tytułu umów o pracę

120 000, 00 zł

– wynagrodzenie zasadnicze

120 000, 00 zł

– nagrody

0, 00 zł

– premie

0, 00 zł

– inne świadczenia

0, 00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną
działalnością pożytku publicznego
w
tym:

454 101, 42 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

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

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)

334 101, 42 zł
454 101, 42 zł
0, 00 zł
454 101, 42 zł

0, 00 zł

0,00 zł

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, 00zł

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)

3 175, 53 zł

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

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

10 000, 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)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
tak
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
nie
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0, 00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
tak
nie

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.

1

2

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu
udzielającego dotacji

Integracja społeczności
lokalnej, Zachęcenie
Mieszkańców Otwocka do
wspierania Fundacji Domowe
Hospicjum Dziecięce
Organizacja imprezy
Promyczek, rozwijanie
kultralno – rozrywkowej poczucia przynależności
Urząd Miasta Otwocka
dla mieszkańców
społecznej, promowanie idei
Otwocka
hospicjum wśród
mieszkańców, promocja
wolontariatu

Kwota dotacji

10 000, 00zł

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

5

,

zł

1

,

zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

5

,

zł

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

tak
nie

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

Nazwa organu
udzielającego dotacji

Cel(-e) zadania

Kwota dotacji

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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

tak
nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

1

,

zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

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

Lp.

Nazwa spółki

REGON

Siedziba spółki

% udziałów lub akcji
w kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

1

%

%

2

%

%

3

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1
2
3
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp.

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1
2
3
4
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

tak
nie

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

Data wypełnienia
sprawozdania
PAWEŁ DOBRZYŃSKI

30.03.2019

