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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WOŁOMIN

Powiat WOŁOMIŃSKI

Ulica PIŁSUDSKIEGO Nr domu 44 Nr lokalu 

Miejscowość WOŁOMIN Kod pocztowy 05-200 Poczta WOŁOMIN Nr telefonu 227872666

Nr faksu 227764216 E-mail hospicjum@orionisci.rel.pl Strona www www.hospicjumopatrznosci.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-10-28

2008-10-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 04000607500000 6. Numer KRS 0000315342

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

DARIUSZ CZUPRYŃSKI DYREKTOR 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

KRYSTYNA MICHAŁOWSKA CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

JACEK PAWLICKI CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

HOSPICJUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ KSIĘŻA ORIONIŚCI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Hospicjum jest: 
• wszechstronna i całodobowa pomoc i opieka nad pacjentami 
chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie 
życia. 
• zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów 
somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych
• poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin.
• wspieranie rodzin chorych  w czasie choroby  i w okresie osierocenia. 
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
• edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei 
opieki hospicyjnej i szacunku dla  życia.
• promocja i organizacja wolontariatu. 

Cele, o których mowa, realizowane są zgodnie z zasadami etyki 
chrześcijańskiej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści realizuje swoje cele i 
zadania w ramach stacjonarnego oddziału opieki paliatywnej od 1995r., a 
od lipca 2018 roku w ramach hospicjum domowego. Zostało utworzone 
przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści - 
Prowincja Polska,  które posiada osobowość prawną i  jest zarejestrowane 
w MSWiA Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych w Warszawie. 
Sposoby realizacji celów statutowych: 
1. WSZECHSTRONNA I CAŁODOBOWA POMOC I OPIEKA NAD PACJENTAMI 
CHORUJĄCYMI NA NIEULECZALNE, POSTĘPUJĄCE CHOROBY W 
KOŃCOWYM OKRESIE ŻYCIA I REALIZOWANA JEST PRZEZ:
- całodobową opiekę medyczną i duchową nad pacjentami w oddziale 
stacjonarnym Hospicjum
- opiekę medyczną, psychologiczną, duchową i rehabilitacyjną pacjentów 
w ramach Hospicjum domowego. Pacjent w Hospicjum domowym ma 
zapewnione: minimum 2 wizyty lekarskie w miesiącu, minimum 2 wizyty 
pielęgniarskie w tygodniu, zabiegi rehabilitacyjne zgodnie z zaleceniami 
lekarza, pomoc psychologiczną i duchową na życzenie osoby chorej lub 
jego rodziny. 
- leczenie objawowe dolegliwości somatycznych,
- pielęgnację pacjentów, opiekę psychologiczną, socjalną i rehabilitację.
2. ZWALCZANIE BÓLU TRUDNEGO DO OPANOWANIA I INNYCH OBJAWÓW 
SOMATYCZNYCH, ŁAGODZENIE CIERPIEŃ PSYCHICZNYCH, DUCHOWYCH I 
SOCJALNYCH REALIZOWANE JEST POPRZEZ:
- stałe monitorowanie progu bólowego u pacjentów oraz leczenie bólu.
3.  POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH I ICH RODZIN REALIZOWANE 
JEST PRZEZ:
- opiekę psychologiczną nad pacjentami i ich rodzinami,
- opiekę socjalną nad pacjentami i ich rodzinami, pomoc w organizowaniu 
pochówku osób samotnych
- opiekę rehabilitacyjną nad pacjentami,
- opiekę duchową nad pacjentami i ich rodzinami,
- kształcenie personelu w dziedzinie opieki paliatywnej,
4. WSPIERANIE RODZIN CHORYCH  W CZASIE CHOROBY  I W OKRESIE 
OSIEROCENIA JEST REALIZOWANA PRZEZ:
- pomoc terapeutyczną dla osób w żałobie, rozmowy terapeutyczne, 
informacyjne, edukacyjne skierowane do rodzin pacjentów 
przebywających na oddziale,
- organizowanie Mszy św. żałobnych i spotkań dla rodzin osieroconych,
- okolicznościowe akcje na rzecz dzieci osieroconych.
5. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JEST REALIZOWANE 
POPRZEZ:
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
- poprawa sprawności pacjentów
- rehabilitację i fizjoterapię pacjentów.
6. EDUKACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, CHORYCH I ICH RODZIN, 
PROPAGOWANIE IDEI OPIEKI HOSPICYJNEJ I SZACUNKU DLA  ŻYCIA 
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REALIZOWANA JEST POPRZEZ:
- współorganizowanie kampanii społecznej „ Hospicjum to też Życie”,
- ochronę i promocję zdrowia psychicznego,
-  organizowanie i prowadzenie szkoleń,
- organizowanie i prowadzenie edukacji dzieci i młodzieży szkolnej 
- współpracę z uczelniami wyższymi poprzez opiekę nad studentami w 
trakcie ich stażu
- współpracę z Sądem Rejonowym w Wołominie w ramach odbycia prac 
społecznie użytecznych
7. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU REALIZOWANA JEST 
POPRZEZ:
-  organizowanie naboru wolontariuszy  i opieka nad wolontariatem,
- organizowanie spotkań integracyjnych dla wolontariuszy,
- organizowanie szkoleń dla wolontariuszy.
Wszystkie w/w cele realizujemy poprzez współpracę z organami władzy i 
administracji samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi 
podmiotami na zasadach określonych ustawą z dnia 24.04.2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U., nr 96, poz. 873 
z późniejszymi zmianami/, a także z innymi organizacjami pozarządowymi, 
organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, Narodowym 
Funduszem Zdrowia oraz instytucjami krajowymi  o podobnych celach i 
zakresie działania. 
Z powodu epidemii realizacja celów statutowych w Hospicjum była 
częściowo ograniczona ze względu na wprowadzone obostrzenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Hospicjum zajmuje się opieką nad pacjentami cierpiącymi na nieuleczalną, postępującą chorobę nowotworową  w końcowym 
okresie życia. Hospicjum pomaga chorym, którzy nie mogą dłużej przebywać na oddziałach szpitalnych w domach rodzinnych 
lub domach opieki ze względu na towarzyszące chorobie objawy, szczególnie ból, duszności, rany, krwotoki, odleżyny, 
niemożność samodzielnego zaspokojenia potrzeb biologicznych. Opieka hospicyjna obejmuje zwalczanie bólu trudnego do 
opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie 
rodzin chorych tak w czasie choroby, jak i w okresie osierocenia. Podstawowym celem i założeniem działalności hospicjum jest 
stworzenie każdemu z podopiecznych warunków opieki adekwatnych do ich potrzeb.  Gwarantujemy naszym pacjentom opiekę 
medyczną na najwyższym poziomie, zapewniając im niezbędne leki, środki opatrunkowe, materiały jednorazowego użytku, 
drobny sprzęt medyczny oraz środki do pielęgnacji i higieny. Aby sprostać  potrzebom pacjentów, Hospicjum zatrudnia 
wyspecjalizowaną kadrę: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracownika socjalnego, fizjoterapeutę i opiekunów medycznych. 
W posługę dla pacjenta  włączeni są również pracownicy niemedyczni oraz wolontariusze. Zespół hospicyjny ofiarowuje 
choremu i jego rodzinie wsparcie na różnych płaszczyznach. Wszyscy  ci ludzie prowadzą chorego od momentu diagnozy 
nieuleczalnej choroby, aż do kresu życia. Dają również  pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i pomagają odejść w sposób jak 
najbardziej godny i jak najmniej bolesny dla rodziny.
Celem tych działań jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.
Świadczymy bezpłatną opiekę stacjonarną i domową, bo wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do godnej śmierci – w 
otoczeniu najbliższych, w atmosferze miłości, prawdy, wolny od upokarzających cierpień fizycznych. 
Hospicjum finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie zawartej umowy. Środki, które otrzymujemy  z 
Funduszu w całości przeznaczone są na cele bieżące związane z leczeniem chorych. Większość naszych funduszy przeznaczamy 
na leki, materiały opatrunkowe i pielęgnacyjne oraz odżywki dla chorych. Musimy też stale uzupełniać zużywający się sprzęt  
medyczny, który jest niezbędny podczas sprawowanej opieki nad chorymi. Nie możemy też uniknąć wydatków pośrednich 
związanych z  utrzymaniem budynku jego konserwacją oraz  opłatami za media.   Specjalistyczna opieka paliatywna świadczona 
w Hospicjum jest bardzo intensywna i droga. Kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia objęte jest 26 łóżek. W 2021  roku  
Hospicjum objęło opieką w sumie: 399 pacjentów i ich rodziny.
Działania podjęte przez Hospicjum:
1. WSZECHSTRONNA I CAŁODOBOWA POMOC I OPIEKA NAD PACJENTAMI CHORUJĄCYMI NA NIEULECZALNE, POSTĘPUJĄCE 
CHOROBY W KOŃCOWYM OKRESIE ŻYCIA. 
2. ZWALCZANIE BÓLU TRUDNEGO DO OPANOWANIA I INNYCH OBJAWÓW SOMATYCZNYCH, ŁAGODZENIE CIERPIEŃ 
PSYCHICZNYCH, DUCHOWYCH I SOCJALNYCH.
Zadaniem priorytetowym Hospicjum jest łagodzenie dolegliwości możliwych do monitorowania wyłącznie w placówce 
medycznej związanych z terminalnym stanem choroby nowotworowej. 
Hospicjum  stacjonarne dysponuje 26 miejscami  dla chorych. 
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W  2021 roku  pod opieką hospicjum stacjonarnego było 326 pacjentów  w tym: 181 kobiet i 145 mężczyzn.
Były 302 zgony w Hospicjum (168 kobiet, 134 mężczyzn), 8 wypisów z oddziału (2 kobiety, 6 mężczyzn). 
Na koniec 2021 roku  w oddziale było 16 pacjentów (11 kobiet i 5 mężczyzn).
Wypracowane osobodni - hospicjum stacjonarne w 2021 roku: 8 672
Średnia miesięczna  ilość pacjentów w skali roku  wyniosła 27,17 w oddziale stacjonarnym Hospicjum.
Hospicjum przy współpracy z OPS w Wołominie zorganizowało 12 pogrzebów osób samotnych przebywających w Hospicjum. 
Hospicjum realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna  - Hospicjum domowe w ramach 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.  
W 2021 roku Hospicjum domowe  objęło opieką 73 pacjentów.  
Na koniec 2021 roku pod opieką  Hospicjum domowego było  18 pacjentów (9 kobiet i 9 mężczyzn).
Wypracowane osobodni - hospicjum domowe w 2021 roku: 7799
Hospicjum zatrudniało wykwalifikowaną kadrę pracowniczą: 10 lekarzy w tym: 3 lekarzy ze specjalizacją z opieki paliatywnej,  
23 pielęgniarki,  6 opiekunek, fizjoterapeutę, 2 psychologów, sekretarkę medyczną, pracownika socjalnego, kapelana, 2  
farmaceutów, 3  salowe, sprzątaczkę, 3 pracowników kuchni, 2 pracownice pralni, 3 pracowników administracji, administratora 
systemu informatycznego, konserwatora sprzętu medycznego,  pracownika gospodarczego i pracownika BHP.
3. POPRAWIENIE JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH I ICH RODZIN.
Celem opieki paliatywnej jest poprawa  jakości życia pacjenta poprzez zaspokojenie jego potrzeb fizycznych, psychologicznych, 
socjalnych i duchowych zarówno w warunkach domowych i stacjonarnych. Zadaniem lekarzy było stałe monitorowanie 
dynamiki zmian zdrowotnych zachodzących u pacjentów. Byli obecni przy przyjęciu pacjentów na oddział i przy ich zgonie. 
Kierownikiem medycznym w Hospicjum był lekarz ze specjalizacją z opieki paliatywnej. Pielęgniarki  świadczyły szeroko 
rozumianą opiekę pielęgnacyjną, dbały o komfort fizyczny chorych i prowadziły  obserwację dolegliwości chorobowych. 
Opiekunki medyczne były  odpowiedzialne za utrzymanie higieny pacjenta oraz porządku w obrębie jego łóżka, towarzyszyły  
przy karmieniu chorych.
Fizjoterapeuta prowadził terapię ruchową chorych w hospicjum przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego. Na zlecenie lekarza 
stosował określone procedury rehabilitacyjne dostosowane do stanu chorego. Cenna była także jego funkcja edukacyjna wśród 
wolontariuszy, gdyż działania fizjoterapeuty były często skoordynowane z działaniami wolontariuszy, którzy wspomagają jego 
pracę. 
Farmaceuta w Hospicjum  zaopatrywał  oddział w leki i materiały opatrunkowe, drobny, jednorazowy sprzęt medyczny, 
kontrolował oraz wydawał leki zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Rolą farmaceuty była  także współpraca z lekarzami i 
pielęgniarkami w związku z wyborem farmakoterapii.
Zadaniem psychologów hospicyjnych było wspieranie emocjonalne chorego, jego bliskich,  przywracanie właściwej komunikacji 
między chorymi i opiekunami, wsparcie rodziny w czasie żałoby i pomoc dzieciom osieroconym. Psycholodzy  w hospicjum 
wspierali wolontariuszy i pracowników. Pełnili także funkcję koordynatorów wolontariatu, prowadzili rekrutację wolontariuszy. 
W 2021 roku w związku z pandemią koronawirusa w okresie zaostrzonych obostrzeń odstąpiliśmy od wizyt bezpośrednich. W 
tym okresie psycholodzy świadczyli pomoc rodzinom w formie teleporad i telewizyt.  
Rola pracownika socjalnego w hospicjum skupiała się wokół osób (chorych lub/i ich bliskich), których życie nagle zmieniło się na 
skutek choroby. Pracownik socjalny głównie  rozwiązywał problemy socjalne chorych. Udzielał także wsparcia w sferze 
opiekuńczej i psychologicznej oraz przekazywał informację o  przysługujących chorym świadczeniach i dostępnych formach 
pomocy. Stąd też konieczna była współpraca pracownika socjalnego z odpowiednimi instytucjami. Kapelan w hospicjum  
pomagał chorym i ich rodzinom poprzez rozwiązywanie ich dylematów duchowych i udzielanie sakramentów świętych. 
Obecność księdza w hospicjum nie była jednak ukierunkowana jedynie na zajmowanie się  aspektami duchowymi. To obecność 
osoby, która wspierała emocjonalnie chorych, wspierała zespół hospicyjny w trudnej pracy, dbała o jedność zespołu.
4. WSPIERANIE RODZIN CHORYCH W CZASIE CHOROBY I W OKRESIE OSIEROCENIA
W ramach celów statutowych jakim jest wspieranie rodzin chorych w czasie choroby i w okresie osierocenia świadczona była 
pomoc terapeutyczna.
Poszczególne działania realizowaliśmy  poprzez:
- metodę interwencji kryzysowej i wyznaczania krótkoterminowych celów oraz ich monitorowanie,
- Racjonalną Terapię Zachowań,
- rozmowę wspierającą,
- rozmowę informacyjno- edukacyjną, 
- zebranie szczegółowego wywiadu od pacjenta i jego rodziny,
- moderowanie spotkań  grupowych osób będących w żałobie w trakcie  comiesięcznych „Spotkań Rodzin Osieroconych”,
- realizowanie cyklu  spotkań indywidualnych w ramach  programu „Pomoc po stracie”,
- muzykoterapię, audiobooki, 
- pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, 
- pomoc w organizowaniu pogrzebu pacjenta samotnego,
- pomoc i wsparcie duchowe.
Ze względu na pandemię powyższe działania były ograniczone . Rodziny pacjentów i inne osoby potrzebujące wsparcia 
psychologicznego, socjalnego, duchowego w czasie pandemii mogły korzystać z teleporad i telewizyt.
Psycholodzy odbyli łącznie 423 konsultacji psychologicznych skierowanych do rodzin pacjentów i osób z zewnątrz.
W ciągu roku zorganizowaliśmy 10 spotkań dla rodzin osieroconych. Spotkania z rodzinami osieroconymi  obejmowały : Msza 
świętą, poczęstunek, spotkanie rodzin z personelem, psychologiem, prac. socjalnym, księdzem dyrektorem i  wolontariuszami. 
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W trakcie spotkania zostały udostępniane  rodzinom materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące przeżywanej żałoby. 
Spotkania rodzin osieroconych były dofinansowane ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach dotacji. 
Dodatkowo na rzecz rodzin osieroconych przeprowadzone zostały następujące akcje:
- Akcja „Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka” - W ramach akcji 5 dzieci osieroconych otrzymało upominki z okazji Dnia Dziecka w 
postaci  prezentów rzeczowych. Akcja była prowadzona we współpracy z  Powiatem Wołomińskim. Koszt w/w akcji  został 
pokryty  ze środków  Powiatu Wołomińskiego w ramach dotacji (1 498,95 zł.).
- Akcja „Kolorowy piórnik” – wyprawka szkolna. Akcja prowadzona była we współpracy z  Powiatem Wołomińskim tuż przed 
rozpoczęciem roku szkolnego i pozwoliła zaopatrzyć 5 dzieci w wyprawki szkolne, zawierające: zeszyty, niezbędne przybory 
szkolne, stroje gimnastyczne, obuwie sportowe, odzież, itp. Koszt w/w akcji został pokryty ze środków Powiatu Wołomińskiego 
w ramach dotacji (1 500,00 zł.).
- Akcja „ Niezbędna paczka” – W ramach akcji przeprowadzonej z okazji Świąt Wielkanocnych 4 rodziny otrzymały rzeczowe 
paczki świąteczne.  Paczki zawierały artykuły spożywcze, art. chemiczne i środki higieny osobistej. Akcja przeprowadzona była 
we współpracy z Powiatem Wołomińskim. Koszt akcji wyniósł: (1 199,92) zł. i został pokryty ze środków Powiatu 
Wołomińskiego w ramach dotacji.
W powyższe Akcje zaangażowani byli wolontariusze. 
5. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Poprzez ćwiczenia z fizjoterapeutą, który posiada niezbędny sprzęt rehabilitacyjny zagwarantowaliśmy utrzymanie naszych 
pacjentów w jak najlepszej formie fizycznej. Zapewniając pacjentom poprawę jakości  życia zapobiegaliśmy innym powikłaniom. 
Ze środków z dotacji Powiatu Wołomińskiego i Gminy Tłuszcz  zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy w wysokości: 23 
745,98 zł.
6. EDUKACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, CHORYCH I ICH RODZIN, PROPAGOWANIE IDEI OPIEKI HOSPICYJNEJ I SZACUNKU DLA 
ŻYCIA.
Cel statutowy organizacji jakim jest propagowanie idei opieki hospicyjnej i szacunku dla życia został zrealizowany poprzez  
następujące wydarzenia:
1. Światowy Dzień Chorego
2. Rocznica XXVI –lecia Hospicjum (z powodu pandemii covid-19 uroczystości się nie odbyły) 
3. Kampania społeczna „ Hospicjum to też Życie” (z powodu pandemii covid-19 uroczystości się nie odbyły) 
4. Grill dla pacjentów i ich rodzin w ogrodzie Hospicjum odbył się w formie  spotkania  pacjentów i ich rodzin z personelem,  
psychologiem, prac. socjalnym, księdzem dyrektorem i  wolontariuszami. Na akcję Grill Hospicjum otrzymało dofinansowanie z 
Powiatu Wołomińskiego  w wysokości 599,99 zł.
5. W ramach współpracy z uczelniami wyższymi i szkołami średnimi sprawowaliśmy opiekę nad dwoma studentami  i jedną 
uczennicą w ramach ich stażu edukacyjnego.
6. W ramach propagowania idei opieki hospicyjnej przeprowadziliśmy kampanię reklamową 1% OPP.
7. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU. 
Siedziba Hospicjum jest miejscem integracji środowiska  chorego i jego bliskich wraz z wolontariuszami, którzy w sposób 
zaplanowany i odpowiedzialny realizują pomoc uzupełniającą do której przygotowywani są w drodze prowadzonych szkoleń. 
Stałą działalnością placówki jest systematyczny nabór nowych wolontariuszy. W 2021r.  porozumienie o wykonywaniu 
świadczeń wolontaryjnych  podpisało 11 osób.  W sumie posługiwało w Hospicjum 40 wolontariuszy.  W ciągu roku 
przeprowadzono szereg działań integrujących środowisko wolontaryjne w placówce, m.in.: grill dla pacjentów i wolontariuszy, 
pielgrzymka do Częstochowy, pielgrzymka do Loretto. W okresie obostrzeń związanych z pandemią coronawirusa zostały 
wstrzymane wizyty wolontariuszy na oddziale Hospicjum.  Dnia 06.11.2021r.   odbyło się szkolenie dla kandydatów na 
wolontariuszy. Jedenastu ochotników  wzięło udział w szkoleniu dla kandydatów do wolontariatu hospicyjnego. Program 
szkolenia obejmował m.in. historię ruchu hospicyjnego w Polsce i na świecie, aspekty prawne wolontariatu, zadania 
wolontariusza, charakterystykę pacjenta hospicyjnego, komunikację z pacjentem, wskazówki jak wspierać w żałobie i jak 
wspiera duchowo.  Były też zajęcia praktyczne związane z pielęgnacją chorego w łóżku, zmianą pozycji ułożeniowej i 
przesadzaniem pacjenta na wózek. Spotkanie zakończyło się Mszą św. w intencji wolontariuszy. Szkolenie prowadzili: lekarz 
naczelna hospicjum, kapelan, pielęgniarka, fizjoterapeutka oraz  psycholodzy.
W kwietniu 2021 roku Hospicjum rozpoczęło budowę nowego budynku Hospicjum pod tym samym adresem, gdzie funkcjonuje 
obecne Hospicjum. Właścicielem terenu, gruntu jest Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści 
Prowincja Polska.  Hospicjum realizowało inwestycję polegającą na budowie dwóch budynków usługowych - usługi medyczne 
(Hospicjum) zgodnie z projektem opracowanym przez Pracownię architektoniczną "Atrium". Przygotowano plac budowy pod 
budowę Hospicjum, wykonano roboty budowlane w tym: roboty ziemne i fundamentowe, kanalizację sanitarną zewnętrzną i 
wewnętrzną, elementy konstrukcyjne, posadzki na gruncie. W celu częściowego pokrycia kosztów budowy Zgromadzenie 
Zakonne  zawarło z  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę  o dofinansowanie budowy 
Hospicjum w formie dotacji oraz Umowę  o dofinansowanie budowy Hospicjum w formie pożyczki.
29 września 2021r na terenie Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści odbyło się uroczyste podpisanie Aktu Erekcyjnego i 
Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę Hospicjum dla Dzieci. Inicjatorem pomysłu budowy hospicjum  jest ksiądz 
Dariusz Czupryński FDP, dyrektor Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie. Gościem Honorowym uroczystości była Pierwsza 
Dama RP – Pani Agata Kornhausen – Duda.
Ogólna wartość inwestycji związanej z budową Hospicjum w 2021 roku  wyniosła: 9 412 702,52 
Wszelkie działania podejmowane przez Hospicjum prowadzone były w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 
Hospicjum nie prowadziło działalności odpłatnej ani działalności gospodarczej.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

399

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Przedmiotem działalności Hospicjum jest opieka 
nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, 
niepoddające się leczeniu przyczynowemu 
postępujące choroby w końcowym okresie życia. 
Opieka sprawowana jest w Hospicjum 
stacjonarnym i w Hospicjum domowym. Celem 
opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia 
pacjenta. Opieka, o której mowa powyżej 
świadczona jest nieodpłatnie. W hospicjum 
stacjonarnym pacjent ma zapewnioną 
profesjonalną opiekę: lekarską, pielęgniarską, 
rehabilitacyjną, psychologiczną, duchową i 
socjalną. Pacjent w Hospicjum domowym ma 
zapewnione: minimum 2 wizyty lekarskie w 
miesiącu, minimum 2 wizyty pielęgniarskie w 
tygodniu, zabiegi rehabilitacyjne zg. z zalec. 
lekarza, pomoc psychologiczną i duchową na 
życzenie osoby chorej lub jego rodziny. W  2021 
roku Hospicjum realizowało inwestycję 
polegającą na budowie dwóch budynków 
usługowych - usługi medyczne (Hospicjum) 
zgodnie z projektem opracowanym przez 
Pracownię architektoniczną "Atrium". 
Przygotowano plac budowy pod budowę 
Hospicjum na terenie Hospicjum Opatrzności 
Bożej Księża Orioniści zlokalizowanym w 
Wołominie ul. Piłsudskiego 44.  Wykonano 
roboty budowlane w tym: roboty ziemne i 
fundamentowe, kanalizację sanitarną 
zewnętrzną i wewnętrzną, elementy 
konstrukcyjne, posadzki na gruncie.

86.10.Z 1 772 875,82 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 7



497 475,81 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 641 800,97 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 6 606 578,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 684 991,42 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 598,55 zł

e) pozostałe przychody 920 988,63 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 375 560,06 zł

2.4. Z innych źródeł 91 741,76 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

4 019 550,97 zł

622 250,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

380 060,48 zł

995 499,58 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 021 480,25 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 275 400,01 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 772 875,82 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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 663 655,05 zł 1 772 875,82 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

4 663 511,17 zł 1 772 875,82 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

27,16 zł

0,00 zł

116,72 zł 0,00 zł

1 1. Wykonanie projektu budynku Hospicjum na terenie Hospicjum Opatrzności Bożej Księża 
Orioniści  zlokalizowanym w Wołominie ul. Piłsudskiego 44 
Prace projektowe obejmowały następujące Fazy:
- Faza IA Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany wraz ze złożeniem 
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 
- Faza IB Uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę 
- Faza II - projekt techniczny 
- Faza III - Projekt wykonawczy
- Faza IV - Kosztorysy i przedmiary 
 2. Przygotowanie placu budowy pod budowę Hospicjum 
3.  Roboty budowlane w tym: Roboty ziemne i fundamentowe, kanalizacja sanitarna zewnętrzna i 
wewnętrzna, elementy konstrukcyjne, posadzki na gruncie

1 772 875,82 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 503,07 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

48 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

40,60 etatów

17 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

369 155,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 674 232,69 zł

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

2 674 232,69 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

12 650,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 891,79 zł

40 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

40 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 440 991,25 zł

1 860 830,19 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

6 605,00 zł

- inne świadczenia 573 556,06 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 233 241,44 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 674 232,69 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

12 650,00 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

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)

37 600,00 - dofinansowanie do wypoczynku ZFŚS

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)

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

1 "Wzmocnienie opieki nad 
pacjentami z Warszawy w 
Hospicjum stacjonarnym w 
latach 2020-2022 "

Poprawa jakości życia osób 
objętych stacjonarną opieką 
paliatywną i hospicyjną.
Zwiększenie dostępności do 
świadczeń stacjonarnej opieki 
paliatywnej i hospicyjnej dla 
mieszkańców Warszawy.
Zwiększenie wsparcia dla rodzin 
osób objętych stacjonarną 
opieką paliatywną i hospicyjną 
w czasie trwania choroby i w 
okresie żałoby.

Miasto Stołeczne Warszawa - Biuro 
Polityki Zdrowotnej

366 250,00 zł

2 "Wsparcie psychologiczne, 
socjalne, edukacyjne i 
duchowe pacjentów 
hospicjum oraz ich rodzin 
zarówno w czasie choroby 
jak i po śmierci"

Wspieranie osób będących w 
trudnych sytuacjach życiowych, 
lokalowych i materialnych przez 
udzielenie pomocy 
egzystencjalnej, 
psychologicznej, edukacyjnej 
oraz socjalnej.

Powiat Wołomiński 40 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

12 630,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

3 "Świadczenia rehabilitacyjne 
dla osób objętych opieką 
paliatywną przez Hospicjum"

Polepszenie kondycji 
psychofizycznej i społecznej 
osób niepełnosprawnych, 
akceptacja swoich ograniczeń 
oraz adaptacja do warunków 
otaczającego ich świata, 
opanowanie umiejętności 
samodzielnego poruszania się, 
wykonywania czynności 
samoobsługowych i 
umiejętności porozumiewania 
się, nauka aktywnego spędzania 
czasu wolnego. 
Zorganizowanie zespołu 
terapeutycznego - świadczenia 
rehabilitacyjne dla osób 
objętych opieką paliatywną.

Powiat Wołomiński 80 000,00 zł

4 "Wspieranie rodzin i osób w 
trudnej sytuacji życiowej"

Poprawa jakości życia osób i ich 
rodzin z terenu Gminy 
Wołomin, którzy znaleźli się 
trudnej sytuacji życiowej z 
powodu złego stanu zdrowia i 
stwierdzonej choroby.

Gmina Wołomin 90 000,00 zł

5 "Działania wspierające osoby 
w trudnej sytuacji życiowej - 
poprawa jakości życia 
pacjentów hospicjum z 
Miasta Zielonka"

Pomoc osobom, będącym 
mieszkańcami Miasta Zielonka , 
które znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej poprzez zakup 
leków, środków 
farmaceutycznych, środków 
higienicznych oraz doposażenie 
oddziału Hospicjum w sprzęt 
medyczny i pomocniczy.

Miasto Zielonka 19 000,00 zł

6 "Świadczenie rehabilitacyjne 
dla osób objętych opieką 
paliatywną w Hospicjum z 
Gminy Tłuszcz"

Poprawa funkcjonowania 
społecznego odbiorców zadania 
- osób niepełnosprawnych z 
terenu Gminy Tłuszcz i ich 
rodzin, zmniejszenie zjawiska 
wykluczenia społecznego i 
marginalizacji osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, 
przełamywanie stereotypów 
dotyczących 
niepełnosprawności;  wzrost 
poziomu integracji 
mieszkańców Gminy Tłuszcz.

Gmina Tłuszcz 7 000,00 zł

7 " Poprawa jakości życia 
pacjentów hospicjum z 
Miasta Kobyłka"

Poprawa jakości życia 
pacjentów z Miasta Kobyłka 
poprzez całodobową opiekę 
medyczną oraz doposażenie 
oddziału Hospicjum w sprzęt 
medyczny i pomocniczy .

Miasto Kobyłka 10 000,00 zł

8 Nowoczesne urządzenia 
informatyczne do 
koordynowania procesu 
opieki nad pacjentami w 
Hospicjum

Wdrożenie informatycznego 
systemu elektronicznej 
dokumentacji medycznej

Gmina Stanisławów 10 000,00 zł
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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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Wołominie 2

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

1 Udzielenie świadczeń opieki 
zdrowotnej - opieka 
paliatywna i hospicyjna

Udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej - opieka paliatywna 
i hospicyjna

Mazowiecki Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia

4 019 550,97 zł
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W 2021 roku Hospicjum realizowało inwestycję polegającą na budowie dwóch budynków usługowych - usługi 
medyczne (hospicjum) zgodnie z projektem opracowanym przez Pracownię architektoniczną "Atrium", z którą 
Hospicjum zawarło umowę 05.11.2020 roku.
W dniu 05.03.2021 roku Hospicjum zawarło umowę z Zakładem Usług Ogólnobudowlanych i Transportu - Robert 
Przesmycki na przygotowanie placu budowy  pod planowaną budowę budynku Hospicjum.
W dniu 18.05.2021 roku Hospicjum zawarło Umowę z Firmą WODMEL SP. z o.o.  na kompleksową budowę 
budynku Hospicjum na terenie Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści zlokalizowanym w Wołominie przy ul. 
Piłsudskiego 44 Wykonawca zobowiązał się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją projektową, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania 
przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie.
Hospicjum otrzymało Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  na 
realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Hospicjum przy ul. Piłsudskiego 44 w Wołominie w formie dotacji (Umowa nr 
894/2021/Wn07/OA-ew-ku/D) na kwotę 6 070 500,00 zł. oraz w formie pożyczki (Umowa nr 893/2021/Wn07/OA-ew-
ku/P) na kwotę 9 105 750,00 zł.
Na dzień 31.12.2021 roku wpłynęła na konto bankowe Hospicjum wpłata z NFOŚiGW w ramach pożyczki kwota: 2 
000 000,00zł. , i w ramach dotacji kwota 5 118 078,48 zł.
Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane będą na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata nastąpi po 
kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków. Płatność pierwszej raty kapitałowej rozpocznie się 
31.03.2023 roku.
W 2021 roku Hospicjum na realizację inwestycji związanej z budową Hospicjum poniosło koszty w wysokości: 9 412 
702,52 zł.

Hospicjum zawarło umowę z Firmą audytorską BRaSH Sp. z o.o. na badanie sprawozdania finansowego za 2021 
rok.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

ks. Dariusz Czupryński - Dyrektor 
Hospicjum Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-17
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