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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ IM. JANINY RÓŻYCKIEJ

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE Powiat M. SŁUPSK

Gmina M. SŁUPSK Ulica JANA DRUYFFA Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość SŁUPSK Kod pocztowy 76-200 Poczta SŁUPSK Nr telefonu 59-841-16-43

Nr faksu 59-840-39-25 E-mail hospicjum-
slupsk@wp.pl

Strona www www.hospicjum.slupsk.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 77074570300000 6. Numer KRS 0000102768
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) PREZES ZARZĄDU - JOLANTA AGNIESZKA ŻURAWSKA

WICEPREZES ZARZĄDU - EDYTA WOLSKA
SKARBNIK ZARZĄDU - MARIA SŁONIEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU - EWA KIEMPA

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

PRZEWODNICZĄCA - BOŻENA WYSOCKA
WICEPRZEWODNICZĄCA - BARBARA MACIKOWSKA
SEKRETARZ - MARIA JAMROŻ

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. PROMOWANIE FILOZOFII I POSTAW OPIEKI PALIATYWNEJ 
POPRZEZ WDRAŻANIE RÓŻNORODNYCH FORM TEJ OPIEKI.
2. KSZTAŁCENIE W DZIEDZINIE OPIEKI PALIATYWNEJ
3. PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH
4. SZKOLENIE ZESPOŁÓW SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ 
PALIATYWNA
5. ORGANIZOWANIE ORAZ UDZIAŁ W ZJAZDACH, 
SYMPOZJACH, KURSACH ITP., SPOTKANIACH NAUKOWYCH I 
SZKOLENIOWYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ
6. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZĄ, GROMADZENIE I 
ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH I 
LITERATURY NAUKOWEJ (KSIĄŻKI, CZASOPISMA, FILMY ITP.) 
Z DZIEDZINY OPIEKI PALIATYWNEJ
7. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI POWOŁANEGO W 1997 
ROKU HOSPICJUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W SŁUPSKU
8. POPIERANIE INNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
ZAPEWNIENIE CHORYM OPIEKI SPRAWOWANEJ PRZEZ 
PRZESZKOLONE ZESPOŁY
9. WSPÓŁDZIAŁANIE W NABORZE I SZKOLENIU 
WOLONTARIUSZY
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

CELE STATUTOWE SĄ REALIZOWANE Z ZACHOWANIEM 
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA POPRZEZ:

1. WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI I 
SAMORZĄDOWYMI, INSTYTUCJAMI, PLACÓWKAMI SŁUŻBY 
ZDROWIA, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI, ZAKŁADAMI 
PRACY, SZKOLNICTWEM, ITP.
2. KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU 
(PRASA, RADIO, TELEWIZJA) W CELU ROZPROPAGOWANIA 
IDEI HOSPICYJNEJ OPIEKI NAD CHORYMI W OKRESIE 
TERMINALNYM GŁÓWNIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ
3. GROMADZENIE A NASTĘPNIE WŁAŚCIWE DYSPONOWANIE 
POSIADANYMI ZASOBAMI FINANSOWYMI, POCHODZĄCYMI Z 
DAROWIZN, ZAPISÓW DOTACJI PAŃSTWOWYCH, 
SPOŁECZNYCH I SAMORZĄDOWYCH.
4. WSPÓŁPRACĘ I WYMIANĘ DOŚWIADCZEŃ Z KRAJOWYMI I 
ZAGRANICZNYMI ORGANIZACJAMI I PLACÓWKAMI 
DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ CHORYCH Z NIEPODDAJĄCĄ SIĘ 
LECZENIU PRZYCZYNOWEMU, ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, 
POSTĘPUJĄCĄ CHOROBĄ.
5. UCZESTNICTWO W PROGRAMACH I PROJEKTACH 
KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, ZGODNIE Z ZAKRESEM 
DZIAŁANIA TOWARZYSTWA.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację
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GŁÓWNYM DZIAŁANIEM PODJĘTYM PRZEZ TOWARZYSTWO OPIEKI 
PALIATYWNEJ                       IM. JANINY RÓŻYCKIEJ W SŁUPSKU BYŁA 
ROZBUDOWA HOSPICJUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, OCIEPLENIE CAŁEGO 
BUDYNKU, WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEGO HOSPICJUM 
ORAZ ORGANIZOWANIE AKCJI CHARYTATYWNYCH              NA RZECZ 
HOSPICJUM. PONADTO PROWADZENIE GRUP WSPARCIA DLA 
OSIEROCONYCH, WSPÓŁDZIAŁANIE W POZYSKIWANIU I SZKOLENIE 
WOLONTARIUSZY. AKTYWNOŚĆ WOLONTARIUSZY UKIERUNKOWANA 
JEST NA DWA OBSZARY: OBSZAR SZKOLNY I  LOKALNY.
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:
 – „AKCJA WSPIERAMY SŁUPSKIE HOSPICJUM”- ZBIÓRKA DO PUSZEK NA 
SŁUPSKICH CMENTARZACH KOMUNALNYCH W OKRESIE OD 30.10.2011 – 
01.11.2011.
- AUKCJA OBRAZÓW – WE WRZEŚNIU 2011.

OBECNIE HOSPICJUM POSIADA 20 ŁÓŻEK PRZEZNACZONYCH DLA 
CHORYCH                        W SZCZEGÓLNOŚCI Z CHOROBĄ 
NOWOTWOROWĄ, U KTÓRYCH ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE LECZENIE 
PRZYCZYNOWE ORAZ DLA CHORYCH W TERMINALNYM STANIE 
ZDROWIA. OPIEKA JEST SPRAWOWANA CAŁODOBOWO NA ODDZIALE 
STACJONARNYM, A JEJ CELEM JEST ZAPEWNIENIE MOŻLIWIE 
NAJLEPSZEJ JAKOŚCI ŻYCIA CHORYM I ICH RODZINOM. SZCZEGÓLNE 
ZNACZENIE W SPRAWOWANEJ OPIECE MA OPANOWANIE 
WSZECHOGARNIAJĄCEGO BÓLU I STWORZENIE WARUNKÓW 
ZASPAKAJAJĄCYCH POTRZEBY PSYCHICZNE SOCJALNE I DUCHOWE.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

400Osoby 
fizyczne

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 TOWARZYSTWO OPIEKI  PALIATYWNE SŁUPSK 400
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Liczba odbiorców działań organizacji

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

400
Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

1. DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI 
CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKWALIFIKOWANA

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 1,968,489.78 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,500,356.41 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 22,801.86 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 371,972.45 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,139,500.00 zł
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0.00 zł

1,054,500.00 zł

85,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 140,540.44 zł

380.00 zł

70,125.28 zł

0.00 zł

56,885.16 zł

0.00 zł

0.00 zł

13,150.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 293,675.03 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 1,222,985.25 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 1,136,909.30 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 ROZBUDOWA HOSPICJUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W SŁUPSKU 849,626.50 zł

2 WSPARCIE FINANSOWE-NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ HOSPICJUM MIŁOSIERDZIA 
BOŻEGO W SŁUPSKU

250,000.00 zł

3 SZKOLENIE PERSONELU ZATRUDNIONEGO W HOSPICJUM MIŁOSIERDZIA 
BOŻEGO W SŁUPSKU

17,800.00 zł

4 ZAKUP WYPOSAŻENIA, MONITORING, PROWIZJE BANKOWE DLA HOSPICJUM 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W SŁUPSKU

19,482.80 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,940,280.80 zł 1,136,909.30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

1,398,667.91 zł 1,054,898.10 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

473,969.11 zł 82,011.20 zł

0.00 zł 0.00 zł

67,643.78 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

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

25.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

21.2 etatów

8.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

33.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 10 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 2 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

140.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

10.00 osób

3.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 127.00 osób

14.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

2.00 osób

4.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

3.00 osób

4.00 osób

e) inne osoby 1.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,021,054.13 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

914,654.13 zł

581,763.71 zł

nagrody

premie

0.00 zł

125,783.84 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 207,106.58 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 106,400.00 zł

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

1,021,054.13 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,021,054.13 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

3,748.36 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

6,600.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

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

W dziale VI-Wynagrodzenia - są to wynagrodzenia 
osobowe pracowników zatrudnionych w Hospicjum 
Miłosierdzia Bożego w Słupsku oraz wynagrodzenia 
wypłacone osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej. Liczba osób zatrudnionych w 
placówce na podstawie stosunku pracy wynosiła 25 osób ( 
21,2 etatu), oraz 8 osób zatrudnionych  na podstawie 
umowy cywilnoprawnej tj. ogółem  33 osoby. Z tytułu umów 
o pracę wydatkowaliśmy kwotę 914.654,13 zł.
(wynagrodzenia zasadnicze, premie, inne świadczen

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Miasto Słupsk -OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA(Opieka paliatywna) 80,000.00 zł

2 Gmina Słupsk –OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA(Opieka paliatywna) 5,000.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ IM. JANINY RÓŻYCKIEJ W SŁUPSKU ZAWARŁO 8 UMÓW Z 
OSOBAMI ŚWIADCZĄCYMI USŁUGI NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ W TYM 4 OSOBY BYŁY 
ZATRUDNIONE W CIĄGU ROKU NA STAŁE ( 2 LEKARZY, INFORMATYK I  PRACOWNIK BHP).

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Narodowy Fundusz Zdrowia-Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku Umowa o 
udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej-OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

1,054,500.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola sanitarna Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Słupsku

2011-03-20

2 W sprawie sposobu i organizacji leczenia krwią Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Słupsku

2011-03-22

3 Kontrola sanitarna Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Słupsku

2011-09-22
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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