
INFORMACJA DODATKOWA
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TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ IM.JANINY RÓŻYCKIEJ W SŁUPSKU

Adres siedziby:ul.Jana Druyffa 2,76-200 Słupsk

Numer REGON   770745703

Numer NIP 839-21-18-969

Numer KRS     0000102768

PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WG PGD
   
Szczególna forma prawna :  55 Stowarzyszenia
Własność: 215 Własność prywatna krajowa pozostała
Rodzaj przeważającej działalności:9499Z  Działalność pozostałych organizacji gdzie indziej nieskwalifikowana
                                                     9133Z  Działalnośc pozostałych organizacji członkowskich,gdzie indziej 
nieskwalifikowana
Towarzystwo Opieki Paliatywnej im.Janiny Różyckiej w Słupsku zostało wpisane do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS:OOOO102768
przez Sąd Rejonowy w Gdańsku,XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,data wpisu 
07.12.2004 r.,jako Organizacja Pożytku Publicznego.
Informacja o posiadanych jednostkach organizacyjnych: 
TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ IM.J.RÓŻYCKIEJ W SŁUPSKU HOSPICJUM MIŁOSIERDZIA 
BOŻEGO

II

DANE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU:

JOLANTA ŻURAWSKA -PREZES ZARZĄDU
EDYTA WOLSKA         -WICEPREZES ZARZĄDU
MARIA SŁONIEWSKA  -SKARBNIK ZARZĄDU
EWA KIEMPA               -CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNA:

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

OKREŚLENIE CELÓW I ŚRODKÓW DZIAŁANIA:

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
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 sprawujacych opiekę paliatywną
5.Organizowanie oraz udział w zjazdach,sympozjach,kursach itp,spotkaniach naukowych i szkoleniowych w 
   kraju i za granicą,
6.Wspomaganie działalności powołanego w 1997 r.Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku.
7.Popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone 
  zespoły.
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Towarzystwo realizuje swoje cele 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 chorym w okresie terminalnym głównie choroby nowotworowej.
3.Gromadzenie a następnie właściwym dysponowaniem posiadanymi zasobami finansowymi,pochodzącymi 
  z darowizn,zapisów,dotacji państwowych,i samorządowych,1% podatku.
4.Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na 

   rzecz chorych z niepoddającą się leczeniu przyczynowemu,zagrażąjącą życiu,postępującą chorobą.
5.Uczestnictwo w programach i projektach krajowych i zagranicznych,zgodnie z zakresem działania 
   Towarzystwa.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO:
Towarzystwo jako organizacja pożytku publicznego prowadzi działalnośc statutową nieodpłatną na rzecz ogółu 
społeczeństwa,którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej,życiowej w związku z chorobą nowotworową w 
ostatniej fazie życia.
Gospodarka finansowa Towarzystwa prowadzona jest w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 
1994 r.(tekst jednolity:Dz.U.z 2009 r.nr.152 poz.1223 z późn.zm).Za rok obrotowy i sprawozdawczy 
Towarzystwa przyjmuje się rok budżetowy od dnia 01 stycznia do 31 grudnia danego roku.
MAJĄTEK TOWARZYSTWA STANOWIĄ:
a) nieruchomości
b) ruchomości
c) składki członkowskie
d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego
e) darowizny,zapisy,dotacje
f)  wpływy z działalności statutowej
g) zbiórki,koncerty itp.

IV

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012 r.do 31.12.2012 r.obejmuje dane Towarzystwa Opieki 
Paliatywnej im.Janiny Różyckiej
w Słupsku i Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku.
Sprawozdanie finansowe składa się z :
1)Bilansu
2)Rachunku zysków i strat
3)Informacji dodatkowej
Sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
statutowej przez Towarzystwo.
CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD KSIĘGOWANIA ORAZ WYCENY AKTYWÓW I 
PASYWÓW:
Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje).
Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od 
osób prawnych
(załącznik nr.1 do ustawy z dnia 15.02.1999 r.Dz.U.z 2011 r.Nr.74 poz.397 z późn.zm)Na dzień bilansowy 
środki trwałe wycenia się w wartości netto.
Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w paragrafie 6 ust.3 rozporządzenia
które finansuje się ze środków na bieżące wydatki,umarza się je w 100 % w miesiącu przyjęcia do 
używania.Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT,a na dzień 
bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty.Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się 
według wartości nominalnej.Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.Wynik 
finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat na koncie 860"WYNIK 
FINANSOWY".Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest jednocześnie w zespole kont 4"KOSZTY 
WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE" i zespole 5"KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH 
ROZLICZENIE""

I.KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH,zalicza się do nich min:wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
od wynagrodzeń personelu medycznego,zakup żywności,leków,materiałów opatrunkowych,sprzętu 
medycznego,pieluchomajtek,transportu sanitarnego, specjalistycznych badań diagnostycznych.

II.KOSZTY ADMINISTRACYJNE:amortyzacja,wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników 
administracji,energia,ogrzewanie,pranie pościeli,sprzątanie pomieszczeń,usługi telefoniczne itp.
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PRZYCHODY: 2.124.524,01
A.PRZYCHODY STATUTOWE: 2.102.767,53 
I. Składki członkowskie 590,00 
II.Inne przychody określone statutem 2.102.177,53
    1.Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1.369.916,24
      -zbiórki publiczne 82.579,97
      -darowizny finansowe od osób fizycznych 51.772,85 
      -darowizny od osób prawnych 11.000,00 
      -darowizny rzeczowe od osób fizycznych 19.100,00
      -darowizny rzeczowe od osób prawnych  4.203,42                                                                                           
                                              
      -za świadczenia zdrowotne(NFZ Gdańsk) 1.131.260,00 
      -dotacje od jednostek samorządowych 70.000,00                                                                                             
                                        
    2.Pozostałe przychody określone statutem 732.261,29
      - 1% podatku 415.225,09                                                     
      -umowa darowizny Fundacja ENERGA 28.900,00                                                           
      -nawiązki sądowe 4.400,00                                                                                         
      -koncert charytatywny na rzecz hospicjum 22.936,20                                                     
      -sprzedaż mieszkania przy ul.Sikorskiego w Słupsku 250.000,00 
     -wynajem mieszkania przy ul. Moniuszki w Słupsku 10.800,00 
III.POZOSTAŁE PRZYCHODY  690,58                                   
IV.PRZYCHODY FINANSOWE  14.348,02
    Przychody z tytułu oprocentowania lokat i środków na rachunkach bankowych.
V.ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE   6.717,88

VI

KOSZTY:     1.754.570,00 

I.KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH: 1.058.371,13 
  1.Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego :  1.033.903,80
    -zakup obiadów  16.624,44
    -zakup środków żywności  19.946,95
    -zakup leków  43.399,74
    -zakup krwi     4.576,00
    -zakup materiałów medycznych 35.576,46
    -badania specjalistyczne  1.825,70
    -transport chorego  4.514,00
    -wynagrodzenia osobowe personelu medycznego 694.029,12
    -wynagrodzenia bezosobowe personelu medycznego   81.500,00
    -ubezpieczenia społeczne  131.911,39
  2.Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych : 24.467,33
     Sfinansowane ze środków otrzymanych  od Fundacji ENERGA w Gdańsku
    -zakup łóżek i szafek   5.931,60
    -zakup telewizorów      6.112,73
    -zakup szaf na czystą pościel   5.658,00
    -zakup mebli pod zabudowę (brudownik) 6.765,00

II.KOSZTY ADMINISTRACYJNE   696.198,87 
  1.Zużycie materiałów i energii   89.906,98
  2.Usług obce  246.022,25
  3.Podatki i opłaty  6.056,93
  4.Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne  281.532,83
  5.Amortyzacja       71.466,86                                                                
  6.Pozostałe koszty   1.213,02
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Sporządzono dnia:2013-04-14

IV.POZOSTAŁE KOSZTY :4.005,33
    -zwrot dotacj za 2011 r.do Urzędu Miasta Słupsk  680,45 
    -część nieumorzonej wartości od środków trwałych
     zdjętych ze stanu(likwdacja) 3.324,88 

V.KOSZTY FINANSOWE :148,00
    -zapłata odsetek z tyt.nieterminowego odprowadzenia składek 
    na ubezpieczenia społeczne.
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKACH BANKOWYCH: 913.564,11
-130-6:         14,70
-130-5:   83.536,98
-130-7:     1.141,80
-130-8:     1.253,64
-130-9:   80.096,44
-131   :  747.520,55(lokata)

Towarzystwo odnotowało nadwyżkę bilansową przychodów nad kosztami ustaloną na koniec roku obrotowego 
w wysokości 365.800,68 zł.

Towarzystwo w roku 2012 nie udzielało gwarancji i poręczeń i innych zobowiązan związanych z działalnością 
statutową.
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