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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina MRĄGOWO

Powiat MRĄGOWSKI

Ulica WYSPIAŃSKIEGO Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość MRĄGOWO Kod pocztowy 11-700 Poczta MRĄGOWO Nr telefonu 665 023 397

Nr faksu E-mail 
hospicjumdomowe.mragowo@wp.pl

Strona www www.hospicjum.mragowo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-11-13

2009-03-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51141290000000 6. Numer KRS 0000061654

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

Wiesław Świdziński Prezes TAK

Julian Osiecki wiceprezes TAK

Józef Ząbek wiceprezes TAK

Magdalena Komar sekretarz TAK

Henryka Lenkiewicz 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

Irena Prusiński Przewodnicząca TAK

Zdzisława Łabanowska członek TAK

Irena Rudzińska członek TAK

HOSPICJUM DOMOWE IM. ŚW. WOJCIECHA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1. OCHRONA ZDROWIA
Opieka długoterminowa (zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja) Dystrybucja leków, 
materiałów i sprzętu medycznego
1. Wydano 252 sztuki sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego oraz środki pomocnicze dla 61 chorych.
2. Opiekę hospicyjną w domu chorego sprawowano u 2 osób, wypracowano
106,5 godziny.
3. W okresie bożonarodzeniowym zakupiono 3 paczki świąteczne do kwoty 200 zł/paczka.   
4. Zakupiono 3 sztuki materacy przeciwodleżynowych bąblowych na łączną kwotę 940,95 zł, krzesła prysznicowe na 
kwotę 309,90 zł, łóżka rehabilitacyjne 3 sztuki za kwotę 9590,40 zł. Ponadto zakupiono środki do pielęgnacji chorego 
w domu tj. pampersy, podkłady, pielucho majtki itp. na łączną kwotę 11168,01 zł
5. Udzielono indywidualnej pomocy poprzez zwrot kosztów leków dla 2 podopiecznych na łączną kwotę 1738.65 zł 
6. Dnia 17.11.2019 r. zorganizowano Mszę Św. w intencji 39 osób zmarłych podopiecznych Hospicjum.
7. Uzyskano 5 darowizn rzeczowych w postaci sprzętu medycznego, który będzie wykorzystywany do bezpłatnego 
wypożyczania podopiecznym
8. Kontynuowano najem lokalu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Mrągowie na ul. Królewieckiej w celu 
poszerzenie magazynu sprzętu medycznego
2. POMOC SPOŁECZNA I HUMANITARNA, RATOWNICTWO 
Pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym oraz starszym
a. Wolontariusze wypracowali 1049 godziny w ramach działalności Hospicjum.
b. Wolontariusze akcyjni w liczbie 7 osób ze szkół w Mrągowie wypracowali 21 godziny na rzecz Hospicjum. 
Realizowane akcje: roznoszenie ulotek dot. 1%.
3. WSPARCIE DLA INSTYTUCJI, ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INICJATYW OBYWATELSKICH
Promocja i wspieranie wolontariatu oraz filantropii
a. Zrealizowano zadanie publiczne „Promocja i rozwój wolontariatu” zlecone przez Gminę Miasto Mrągowo w formie 
szkolenia dla wolontariuszy, które odbyło się 25.09.2019 r. Uzyskano dofinansowanie w kwocie 4000 zł. W 
warsztatach udział wzięło 25 osób.
b. Czworo osieroconych dzieci otrzymało prezent w ramach akcji  „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka 2019” w którą 
włączono się we współpracy z  Fundacją Hospicyjną z Gdańska 
c. Zorganizowano szkolenie wewnętrzne dla 2 wolontariuszy z zakresu opieki nad chorym w domu.
d. Dwie wolontariuszki wzięły udział w konferencji w Radomiu.
e. W ramach pozyskiwania 1% podatku z bezpłatnego rozliczenia Pit-u skorzystały 102 osoby.
f. Zakupiono kalendarzyki w celu pozyskiwania 1% na rzecz Hospicjum
g. Wysłano podziękowania do darczyńców i podatników, którzy przekazali swój 1% na rzecz Hospicjum.

INNE
a. Dokonano przeglądu technicznego koncentratorów 
b. Zakupiono aktualizację podpisu elektronicznego prezesowi Hospicjum

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

61

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 wg klasyfikacji PKD, 
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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

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

Pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji 
spowodowanej terminalną chorobą któregoś z jej 
członków. Zakup sprzętu medycznego niezbędnego do 
opieki nad chorym przebywającym w domu. 
Nieodpłatne wypożyczanie posiadanego sprzętu 
medycznego podopiecznym. Sprawowanie opieki 
hospicyjnej przez wolontariuszy w domu chorego za 
zgoda zainteresowanego bądź jego rodziny. Udzielanie 
wsparcia medycznego, duchowego oraz finansowego 
dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób 
chorych. Udzielanie wsparcia rodzinom po śmierci osoby 
chorej będącej pod opieka Hospicjum.

27 160,73 zł

2 promocja i organizacja wolontariatu Celem Hospicjum jest powoływanie ludzi dobrej woli, 
wolontariuszy chcących udzielać społecznie pomocy 
rodzinom będącym w potrzebie. W związku z ciągłym 
rozwojem stowarzyszenia niezbędne jest podejmowanie 
działań w zakresie pozyskiwania nowych osób chcących 
być wolontariuszami. W związku z powyższym 
Hospicjum organizuje szkolenia dla kandydatów do 
wolontariatu hospicyjnego. Dba o podnoszenie 
kwalifikacji i wiedzy obecnych wolontariuszy Hospicjum. 
Nieustannie podejmuje działania mające na celu 
propagowanie idei wolontariatu zwłaszcza hospicyjnego.

3 211,98 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 59 685,65 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 59 424,89 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 260,76 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 1 583,13 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 53 391,76 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 35 944,10 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

41 680,30 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 Zakup sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego oraz opieka hospicyjna i posthospicyjna 27 160,73 zł

2 Szkolenia 3 211,98 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 4 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 41 680,30 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 18 005,35 zł
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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.

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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

4 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

27 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 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
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 200,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 200,00 zł

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

45,83 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 000,00 zł

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Wiesław Świdziański
Magdalena Komar Data wypełnienia sprawozdania 2020-10-08
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