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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina ŚLESIN

Powiat KONIŃSKI

Ulica KLASZTORNA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość LICHEŃ STARY Kod pocztowy 62-563 Poczta LICHEŃ STARY Nr telefonu 632708600

Nr faksu 632708605 E-mail hospicjum@lichen.pl Strona www www.hospicjum.lichen.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-12-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30080303700000 6. Numer KRS 0000300810

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

Wiktor Gumienny Prezes Zarządu Fundacji TAK

Robert Krzywicki Członek Zarządu TAK

Piotr Kieniewicz Członek Zarządu TAK

Piotr Wojtonis Członek Zarządu 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

Janusz Bialucha Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Krzysztof  Jędrzejewski Członek Rady Fundacji TAK

Henryk Kulik Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA SPEM DONARE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.wspieranie i świadczenie opieki dla przewlekle chorych i cierpiących ból 
dzieci, młodzieży, dorosłych, ze schorzeniami, z którymi nie radzą sobie 
ich rodziny lub pozbawionych jakiejkolwiek opieki z powodu braku 
bliskich,
2.wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej oraz odnowy 
biologicznej na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samotnych i 
ubogich,
3.wspieranie i świadczenie opieki w zakresie pomocy rodzinie, osobom 
uzależnionym (alkohol, narkotyki, używki itp.) i zagubionym w życiu oraz 
ich rodzinom,
4.wspieranie i świadczenie doraźnej pomocy przybywającym pielgrzymom
5.udzielanie duchowego wsparcia chorym i ich rodzinom

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1.udzielanie świadczeń medycznych przez wyspecjalizowany zespół tj. 
lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa oraz duchownego, 
dostępnych przez całą dobę zarówno w ramach pobytu stacjonarnego w 
hospicjum,
2.organizowanie i wspieranie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci obejmujący nie tylko rodziny „Licheńskiego Hospicjum” 
ale wszystkich, którzy takiego wsparcia potrzebują. 
3.organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży 
indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej, 
organizowanie i finansowanie naboru oraz szkolenia wolontariuszy dla 
potrzeb opieki paliatywnej,
4.organizowanie i finansowanie rehabilitacji osób objętych opieką 
paliatywną, osób niepełnosprawnych, osób starszych i samotnych, osób 
szczególnie pokrzywdzonych przez los,
5.pracę wychowawczą, terapeutyczną, pomoc duchową i psychologiczną 
dla Anonimowych Alkoholików, Dzieci Alkoholików, Wspólnot Krewnych i 
Przyjaciół Alkoholików, Dorosłych Dzieci Alkoholików),
6.organizowanie i finansowanie szkolenia rodzin osób objętych 
rehabilitacją do wykonywania podstawowej rehabilitacji w warunkach 
domowych,
7.organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami 
państwowymi i samorządowymi; 
8.pomoc duchową, psychologiczną dla małżeństw mającą na celu 
wzajemne zrozumienie i odnajdywanie celu oraz sensu wspólnego życia,
9.pomoc duchową, psychologiczną i terapeutyczną dla rodzin, w których 
występuje zjawisko przemocy,
10.pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, 
umożliwiająca im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla 
rodzin w okresie żałoby, głównie na sfinansowanie kosztów pogrzebu,
11.w przypadku dzieci organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów 
wakacyjnych, pielgrzymek i innych form terapii zajęciowej,
12.organizowanie i szkolenie rodziców, kadry oświatowej na tematy 
związane z uzależnieniami i profilaktyką chroniącą przed wejściem w 
uzależnienie przez młodzież i dzieci,
13.organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży 
indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych dla personelu medycznego, pracowników hospicjów 
oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych i objętych opieką paliatywną,
14.indywidualną praktykę pielęgniarek i położnych, włącznie z 
indywidualną praktyką specjalistyczną, grupową praktyką pielęgniarek i 
położnych prowadzoną w placówce medycznej oraz w domu pacjenta,
15.pracę wychowawczą, terapeutyczną, duchową i psychologiczną dla 
młodzieży, narzeczonych, małżeństw oraz innych osób zainteresowanych 
w zakresie zdrowia prokreacyjnego,
16.organizowanie i współfinansowanie rekolekcji dla młodzieży, 
narzeczonych, małżeństw oraz innych osób zainteresowanych tematyką 
zdrowia prokreacyjnego,
17.działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia 
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prokreacyjnego prowadzoną m.in. przez instruktorów Modelu Creighton i 
doradców rodzinnych oraz innych specjalistów promocji zdrowia 
prokreacyjnego, działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną 
przez psychologów i psychoterapeutów.
18.organizowanie i współfinansowanie turnusów rehabilitacyjno – 
rekolekcyjnych,
19.organizowanie i finansowanie konferencji i kursów jako form 
kształcenia w dziedzinie terapii uzależnień,
20.porady, diagnostyka i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów, 
włączając chirurgów w zakresie zdrowia prokreacyjnego,
21.organizowanie oraz finansowanie konferencji,warsztatów i kursów jako 
form kształcenia w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego,
22.organizowanie i współfinansowanie rekolekcji dla poszczególnych grup 
uzależnień,
23.praca wychowawcza, terapeutyczna, duchowa i psychologiczna dla 
narkomanów, dla osób uzależnionych od hazardu, dla osób uzależnionych 
od seksu i chorej miłości, dla osób uzależnionych od nikotyny i nie 
potrafiących poradzić sobie z obżarstwem oraz organizowanie i 
współfinansowanie spotkań w formie mityngów poszczególnych grup 
uzależnień),
Działalności wymienione w pkt 1-10 prowadzone są wyłącznie jako 
działalności nieodpłatne. Działalności wymienione w pkt 11-23 mogą być 
prowadzone zarówno jako nieodpłatne jak i odpłatne.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Głównymi działaniami Fundacji w 2016 roku były:
1. Realizacja działalności leczniczej poprzez całodobową, wszechstronną opiekę paliatywną i hospicyjną 
dla osób terminalnie chorych w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Licheń z Oddziałem 
Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego, a także wsparcie ich bliskich w trakcie choroby i w okresie 
żałoby. 
Do hospicjum stacjonarnego byli przyjmowani wszyscy obywatele Rzeczypospolitej bez względu na 
miejsce zamieszkania czy zameldowania, płeć, wyznanie i status społeczny, gdyż opieka hospicyjna była 
bezpłatna. Dominowali pacjenci z województw:wielkopolskiego,łódzkiego, kujawsko-
pomorskiego.Opieką hospicjum objęci byli chorzy na nowotwory, następstwa chorób zapalnych 
ośrodkowego układu nerwowego, choroby wywołane przez HIV, układowe zaniki pierwotne zajmujące 
ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatie, niewydolność oddechową i owrzodzenia odleżynowe. 
Kontrakt zawarty z NFZ w 2016 roku pozwalał na jednoczesne objęcie opieką paliatywną 22 pacjentów. 
W 2016 liczba chorych na oddziale wyniosła  134 osoby (113 osób przyjęto w 2016+21 osób z 2015). 
Średnia wieku  pacjentów wyniosła 72 lata, w tym kobiet 75 lat, mężczyzn 68 lat. W ciągu roku zmarło  
87 osób, wypisano do domu bądź innych podmiotów leczniczych 25 osób. Opiekę duchową nad 
pacjentami i ich rodzinami sprawował kapelan hospicyjny, odprawiana była codzienna Msza święta, 
obchodzone były święta (śniadanie wielkanocne, kolacja wigilijna). Opieka stacjonarna była 
refundowana przez NFZ w kwocie 231zł za osobodzień. Realny koszt opieki wynosił 460zł.

2. Praca terapeutyczna, pomoc duchowa i psychologiczna dla narzeczonych i małżeństw , 
Anonimowych Alkoholików, Dorosłych Dzieci Alkoholików, osób uzależnionych od innych uzależnień, 
organizowanie mityngów. W roku 2016 pracujący w Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom 
Uzależnionym psycholodzy, terapeuci, duszpasterze i wolontariusze przeprowadzili 1525 rozmów 
indywidualnych dotyczących uzależnienia od alkoholu, narkotyków, nikotyny, seksu, gier hazardowych, 
internetu, zakupów,  współuzależnienia, przemocy w rodzinie oraz problemów rodzinnych 
tj.problemów małżeńskich, rodzinnych, wychowawczych, naturalnego planowania rodziny, 
przygotowania do małżeństwa, związków niesakramentalnych, rozwodów, separacji oraz problemów 
religijnych. Porady udzielane były również przez internet. Stronę www.pomoclichen.pl odwiedza 
kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie, porady udzielane są też drogą mailową  i listowną. Statystyka 
udzielonej pomocy: uzależnienie od alkoholu–220 osób, współuzależnienie–379 osób, DDA–34 
uzależnienie od narkotyków–11 osób, uzależnienie od nikotyny–10 osób, pozostałe uzależnienia–31 
osób, ofiary przemocy–40 osób, problemy emocjonalne-267 osób, problemy duchowe–39 osób, 
problemy rodzinne i małżeńskie-283 osoby, problemy wychowawcze-40 osób, problemy z poczęciem 
dziecka-19 osoby,  inne przypadki-17 osób, prośba o modlitwę o poczęcie dziecka- 61 osób, 
przygotowanie do małżeństwa-65 osób, prelekcje dla grup zorganizowanych - 9 grup. W 2016 roku w 

Druk: MPiPS 3



Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym prócz kapłana, psychologa i doradcy 
rodzinnego pomoc świadczyło 74 wolontariuszy. 

3.Organizowanie i współfinansowanie rekolekcji dla poszczególnych grup uzależnień
 Zorganizowano warsztaty psychologiczne oraz rekolekcje wielkopostne i adwentowe dla środowisk 
trzeźwościowych, rekolekcje dla małżeństw, rekolekcje dla porzuconych małżeństw oraz spotkania 
rekolekcyjne dla narzeczonych, odbywały się spotkania grup samopomocowych AA .Rozdano 13 tys. 
ulotek informacyjnych na temat rodziny i różnych uzależnień, zorganizowano XXIII Licheńskie 
Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe przy współpracy z miejscową grupą AA. Udział w nich wzięło 
ponad dwadzieścia tysięcy wiernych, a  ponad 180 osób w tym czasie skorzystało z indywidualnych 
rozmów z psychologami, terapeutami i wolontariuszami. Z  tej okazji wydano bezpłatny biuletyn 
informacyjny „Mityng pod gwiazdami” w nakładzie 4 tys. egzemplarzy.    

4.Organizowanie naboru oraz szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej,
W ramach promocji zdrowia w roku 2016 prowadzona była działalność wolontariatu hospicyjnego w 
formie wolontariatu medycznego oraz akcyjno – biurowego. Działalność wolontariatu medycznego 
polegała na pomocy w pielęgnacji, spacerach, poruszaniu się na wózku, czytaniu i rozmowie z chorymi. 
Osoby, które nie czuły się na siłach towarzyszyć chorym współpracowały w formie wolontariatu 
akcyjnego, pozyskując darczyńców i promując ideę hospicyjną. Biuro Wolontariatu, czynne od 
poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00, promowało i organizowało działalność wolontaryjną 
na rzecz Hospicjum. W 2016 roku zorganizowano 1 bezpłatne szkolenie dla wolontariuszy 
przeprowadzone przez lekarza, psychologa, pielęgniarkę, opiekuna chorych i fizjoterapeutę. Do końca 
2016 roku w hospicjum zarejestrowanych było 47 wolontariuszy medycznych. 
W 2016 Fundacja w ramach promocji  opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz pozyskiwania darczyńców 
dla hospicjum współpracowała  z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie, III Liceum im. C.K. 
Norwida w Koninie, Zespołem Szkół Górniczo-Energetycznych im.Stanisława Staszica w Koninie, 
Zespołem Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Koninie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kleczewie,  Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Wysokiem, Gim. im. Mikołaja Kopernika w Ślesinie, Gim. 
im. Ireny Sendler w Kramsku, Gim. nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Kole, Zespołem Szkół im. Jana 
Pawła II w Kole, Szkołą Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym, Szkołą 
Podstawową nr 11 im. Floriana Marciniaka w Konini, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Kazimierzu 
Biskupim oraz Zespołem Szkolno_przedszkolnym nr 1 w Sompolnie. W 2016 roku po raz siódmy 
zrealizowano projekt „Pola Nadziei”. Jest to coroczna kampania realizowana  przez Hospicja z wielu 
miast Polski, której celem jest szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na 
potrzeby osób chorych. W październiku 2015 posadziliśmy około 4500 sadzonek żonkili, by na wiosnę 
2016 roku, gdy żonkile urosną zorganizować zbiórkę publiczną w celu zebrania funduszy na utrzymanie 
Hospicjum. Harmonogram akcji w poszczególnych miejscowościach: Licheń 20.03.2016;  Kazimierz 
Biskupi, Ślesin 03.04.2016; Konin-Cukrownia, Kramsk 10.04.2016; Koło 17.04.2016; Kleczew 
24.04.2016; Licheń Stary 03.05.2016. W roku 2016 dzięki tej akcji na utrzymanie hospicjum udało się 
pozyskać 41 325 zł. W 2016 roku wolontariat akcyjny zorganizował bal dobroczynny, którego celem 
była promocja opieki hospicyjnej, podziękowanie przyjaciołom Hospicjum oraz pozyskanie środków 
finansowych. Z organizacji balu udało się pozyskać kwotę 4 274, 97 zł.

5.Porady, diagnostyka i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów w zakresie zdrowia 
prokreacyjnego, profilaktyka i promocja zdrowia prokreacyjnego.
W prowadzonym przez Fundację Ośrodku Wsparcia Płodności "NaProTechnologia" z płatnych usług 
poradni ginekologiczcznej w 2016 roku skorzystało 266 pacjentek. Z kolei instruktorzy Ośrodka na 
bezpłatnych spotkaniach wprowadzających, wyjaśniali zainteresowanym, na czym polega metoda 
NaProTechnologii i kto może z niej skorzystać. Łącznie przeprowadzono 35 spotkań wprowadzających. 
Pod okiem instruktorów panie uczyły się zapisu krwawień miesiączkowych, wydzieliny śluzowej i dni 
suchych w karcie obserwacji. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalały później lekarzom 
ginekologom dopasować czas wykonania badań do fizjologicznego cyklu kobiet, znacznie zwiększając 
możliwość rozpoznania przyczyn niepłodności i innych schorzeń, niż w tradycyjny sposób. W ciągu 2016
 r. opieką poradni objętych było 44 małżeństwa, w tym 26 par z problemem niepłodności oraz 1 
samotna kobieta. Urodziło się czworo dzieci, w tym czworo małżeństwom z problemem niepłodności. 
W 2016 r. wolontariusze poradni przeprowadzili 179 spotkań indywidualnych. Przeciętnie spotkania 
indywidualne trwały od 1h do 2h. Ponadto instruktorzy przeprowadzili około 10 rozmów telefonicznych 
z osobami zainteresowanymi metodą. 

6. Świadczenie opieki w zakresie pomocy rodzinie, osobom uzależnionym i ich rodzinom, współpraca z 
instytucjami samorządowymi;
Fundacja prowadziła w 2016 roku świetlicę, placówkę opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2005

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

oferującą dożywianie, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. 
Prowadzone zajęcia i kółka zainteresowań pozwalały na zagospodarowanie wolnego czasu przez 
rozwijanie swoich umiejętności i talentów dzieci. Istotną kwestią w funkcjonowaniu świetlicy była 
działalność edukacyjna i profilaktyczna w dziedzinie uzależnień. Duży nacisk położono na kształtowanie 
wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw wobec Boga, drugiego człowieka i samego siebie, ze 
szczególnym uwzględnieniem postawy etyczno-moralnej. Zajęcia w świetlicy odbywały się od 
poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 18.00. Prowadzone były następujące zajęcia: język angielski, 
korepetycje z matematyki, chórek „Jutrzenka”, nauka gry na gitarze, odrabianie lekcji i zajęcia dowolne. 
Łącznie z zajęć skorzystało 80 dzieci. Prowadzący zajęcia nauczyciele działali na zasadzie wolontariatu. 
Działalność świetlicy częściowo finansowana była ze środków uzyskanych na podstawie zawartej z 
Gminą Ślesin umową na wykonanie zadania publicznego przez organizację pozarządową. 
W 2016 roku prowadzone przez Fundację Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom 
Uzależnionym po raz ósmy zorganizowało Licheńskie Spotkania Rodzin pod nazwą „Piknik z mamą i tatą 
w Licheniu”, w których  udział wzięło pięć tysięcy dzieci i dorosłych.

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 5
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja zdrowia Organizowanie i 
prowadzenie działalności 
leczniczej na rzecz osób 
terminalnie chorych na 
nieuleczalne, 
niepoddające się leczeniu 
przyczynowemu choroby 
oraz promocja tych 
działań. Świadczenia 
medyczne udzielane były 
przez wyspecjalizowany 
zespół zapewniający 
opiekę medyczną, 
psychologiczną, socjalną i 
duchową. Opieką 
paliatywno-hospicyjną 
Hospicjum Stacjonarnego 
w 2016 zostało objętych 
134 osoby, spośród 
których 87 zmarło. 
Całodobowa opieka 
hospicjum była dla 
pacjentów bezpłatna. Do 
dyspozycji chorych 
oddano sale 2-3 łóżkowe, 
gabinety zabiegowe, salę 
rehabilitacyjną, salę do 
terapii zajęciowej, pokoje 
dziennego pobytu, kaplicę 
i ogród. Rodzina 
pacjentów miała 
możliwość skorzystania z 
pokoi gościnnych, aby 
móc towarzyszyć 
umierającym bliskim. 
Dzięki kwalifikacjom i 
doświadczeniu lekarzy, 
pielęgniarek, 
fizjoterapeutów, 
opiekunów i psychologów 
byliśmy w stanie zapewnić 
chorym złagodzenie 
skutków choroby, takich 
jak ból, problemy z 
oddychaniem, 
przyjmowaniem pokarmu, 
chodzeniem.

86.10.Z

Druk: MPiPS 6



przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym

Praca terapeutyczna, 
pomoc psychologiczna i 
duchowa dla 
Anonimowych 
Alkoholików, Wspólnot 
Krewnych i Przyjaciół 
Alkoholików i Dorosłych 
Dzieci 
Alkoholików.Organizowan
e były spotkania grup 
samopomocowych AA 
oraz Ogólnopolskie 
Spotkania Trzeźwościowe 
w trakcie których rozdany 
został w kilku tysiącach 
egzemplarzy biuletyn 
informacyjny „Mityng pod 
gwiazdami”. Psycholodzy, 
terapeuci i wolontariusze 
przeprowadzili 725 
rozmów indywidualnych 
dotyczących m.in. 
uzależnienia od alkoholu, 
narkotyków, nikotyny, 
seksu, gier hazardowych, 
internetu, zakupów, 
współuzależnienia oraz 
przemocy w rodzinie. 
Rozmowy prowadzone 
były osobiście, a  
informacje udzielane 
także drogą mailową i 
listowną. Rozdawane były 
ulotki informacyjne na 
temat uzależnień, 
prowadzona strona 
www.pomoclichen.pl

88.99.Z

Druk: MPiPS 7



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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

promocja i organizacja 
wolontariatu

Organizowanie i 
finansowanie naboru oraz 
szkolenia wolontariuszy 
dla potrzeb opieki 
paliatywnej w ramach 
wolontariatu medycznego 
i akcyjno – biurowego. 
Prelekcje w szkołach na 
temat wolontariatu 
hospicyjnego,  a następnie 
prowadzone w formie 
warsztatowej szkolenia 
dla kandydatów na 
wolontariuszy 
medycznych miały na celu 
przygotowanie ich do 
pomocy pacjentom 
hospicjum. Szkolenia 
prowadzone były  przez 
personel hospicjum. Od 
poniedziałku do piątku w 
godzinach 07:00-15:00 
czynne było Biuro 
Wolontariatu, promujące i 
organizujące działalność 
wolontaryjną na rzecz 
hospicjum. Wolontariusze 
akcyjni prowadzili 
kampanię Pola Nadziei 
oraz współorganizowali 
bal charytatywny na rzecz 
hospicjum. Oba 
wydarzenia miały na celu 
szerzenie idei hospicyjnej  
i wolontariatu, 
uwrażliwienie lokalnych 
mieszkańców na potrzeby 
osób chorych oraz zbiórkę 
funduszy na prowadzenie 
opieki hospicyjnej.

85.59.B

Druk: MPiPS 8
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

Porady, diagnostyka i 
leczenie świadczone 
przez lekarzy 
specjalistów w zakresie 
zdrowia 
prokreacyjnego: 
ginekologów-
położników i 
endokrynologów w 
Ośrodku Wsparcia 
Płodności 
„NaProTechnologia”. 
Opieka ginekologiczno-
położnicza w zgodzie z 
najwyższymi 
standardami 
medycznymi i 
etycznymi. Lekarze nie 
przepisują 
hormonalnych środków 
antykoncepcyjnych i 
środków 
wczesnoporonnych, ze 
względu na ich 
szkodliwe działanie. Nie 
proponują procedur 
zapłodnienia 
pozaustrojowego ani 
zabójstwa 
nienarodzonego 
dziecka. Rozpoznając 
wartość życia od 
samego początku do 
naturalnej śmierci, 
starają się życie otoczyć 
profesjonalną opieką. 
W wyposażonym w 
USG gabinecie znajduje 
pomoc każda kobieta 
zatroskana o swoje 
zdrowie prokreacyjne, 
nie tylko pacjentki 
pozostające w 
programie 
naprotechnologii. 
NaProTechnologia 
skutecznie leczy 
m.in.:nawykowe 
poronienia, 
niepłodność, torbiele 
jajnikowe, nieregularne 
lub nietypowe 
krwawienia, zespół 
napięcia 
przedmiesiączkowego i 
nieprawidłowości 
hormonalne. W 2016 
roku z odpłatnych usług 
poradni skorzystało 266 
pacjentek.

86.22.Z

Druk: MPiPS 9



przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Organizowanie i 
współfinansowanie 
rekolekcji 
wielkopostnych i 
adwentowych dla 
środowisk 
trzeźwościowych. 
Osoby cierpiące z 
powodu problemów 
uzależnień (alkoholicy, 
palacze, narkomani, 
hazardziści, erotomani) 
oraz osoby 
przeżywające trudności 
i kryzysy rodzinne, 
dzięki pomocy 
duchowej i 
terapeutycznej kapłana, 
pracowników i 
wolontariuszy 
Licheńskiego Centrum 
Pomocy Rodzinie i 
Osobom Uzależnionym 
mogły odzyskać 
utraconą nadzieję, 
przeżyć przebudzenie 
duchowe, otrzymać siłę 
i odwagę do zmiany 
własnego życia. 
Rekolekcje oprócz 
katechezy, 
uczestnictwa w 
codziennej Mszy 
Świętej, to także okazja 
do rozmowy z 
kapłanem znającym 
problematykę 
uzależnień i kryzysów 
życia oraz możliwość 
odbycia indywidualnej 
spowiedzi.

94.91.Z

Druk: MPiPS 10



działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

Organizowanie i 
współfinansowanie 
rekolekcji, m.in. dla 
małżeństw, dla 
narzeczonych, dla 
porzuconych 
małżonków, dla 
małżeństw z 
niepłodnością. Na 
rekolekcje małżeńskie 
mogą przyjechać 
zarówno małżeństwa 
żyjące z zgodzie, jak i 
małżeństwa 
przeżywające poważne 
konflikty, nawet będące 
na etapie rozmów o 
rozwodzie. Każda para, 
pod kierunkiem 
prowadzących pracuje 
wyłącznie we dwoje. 
Rekolekcje dla 
narzeczonych spełniają 
wymagania Kościoła w 
zakresie katechez 
przedmałżeńskich. 
Absolwenci rekolekcji 
dla narzeczonych 
otrzymują 
zaświadczenia 
potrzebne przy 
składaniu dokumentów 
w kancelarii parafialnej 
przed zawarciem 
związku małżeńskiego. 
Rekolekcje dla 
porzuconych 
małżonków mają na 
celu wsparcie osób, 
które doświadczyły 
rozwodu. To także 
próba zrozumienia, 
dlaczego to 
doświadczenie spotkało 
właśnie ich rodzinę i 
poradzenia sobie z 
samotnym 
wychowaniem dzieci. 
Rekolekcje dla 
małżeństw z 
niepłodnością 
pomagają parom w 
odnalezieniu swojej 
drogi i dają szansę 
zapoznania się z 
możliwościami leczenia 
niepłodności w zgodzie 
z nauką Kościoła. Z tego 
typu rekolekcji w 2016 
roku skorzystały 82 
osoby.

94.91.Z

Druk: MPiPS 11



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) 4 580 418,15 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 477 603,66 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 69 995,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 1 613,40 zł

e) Pozostałe przychody 31 206,09 zł

0,00 zł

2 078 033,50 zł

14 999,35 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 301 762,34 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

a) ze składek członkowskich

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 82 808,47 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 093 032,85 zł

Druk: MPiPS 12
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2 260 437,44 zł

0,00 zł

41 324,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 102 814,49 zł

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)

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 82 808,47 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 659 086,73 zł 82 808,47 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

4 103 916,71 zł 82 808,47 zł

95 267,99 zł 0,00 zł

0,00 zł

6,40 zł

459 895,63 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Działalność Hospicjum im.św.Stanisława Papczyńskiego 50 000,00 zł

2 Działalność statutowa Fundacji 32 700,00 zł

3 Działalność Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym 108,47 zł

1 Działalność Hospicjum im.św.Stanisława Papczyńskiego 9 044,80 zł

2 Działalność statutowa Fundacji Spem Donare 15 815,00 zł

3 Działalność Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym 29,90 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 211,48 zł

Druk: MPiPS 13



5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 373 686,95 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -25 272,99 zł

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

73,0 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. 0,5 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)

65,0 etatów

3,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

546,00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

546,00 osób

Druk: MPiPS 15



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 455 611,60 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 414 033,60 zł

2 414 033,60 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 41 578,00 zł

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

41 578,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 7 700,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 33 878,00 zł

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
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)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2 806,12 zł

38,00 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) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

1,00 osób

37,00 osób

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)

11,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

11,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. 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)

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 Prowadzenie gminnej 
placówki opiekuńczo-
wychowawczej   wsparcia       
                                 dziennego 
oferującej dożywienie dzieci 
w zakresie działań 
opiekuńczo-wychowawczych 
przeznaczonej dla                     
             dzieci i młodzieży z 
rodzin ubogich i 
dysfunkcyjnych

Rozwijanie umiejętności i 
posiadanych talentów, 
zagospodarowanie wolnego 
czasu, poprawa funkcjonowania 
w domu, grupach 
rówieśniczych, także poprawa 
relacji między rówieśnikami.

Gmina Ślesin 14 999,35 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

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

15 650,00 zł

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

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Wiktor Gumienny
Robert Krzywicki

Piotr Wojtonis
Piotr Kieniewicz

03.07.2017

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Inspektor Sanitarny 1

2 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej 1

3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1
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