
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

"DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI" W OPOLU ARMII KRAJOWEJ 11-13 A 45-071 OPOLE OPOLE OPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

czas trwania działalności nie jest ograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2017-31.12.2017

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez fundację

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

 

L.p. Wyszczególnienie Stosowana cena

1. Wartości niematerialne i prawne Cena nabycia pomniejszona o stopień zużycia

2. Środki trwałe Cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszony
o stopień zużycia

3. Środki trwałe w budowie Cena nabycia lub koszt wytworzenia

4. Finansowy majątek trwały Cena nabycia

5. Materiały Cena nabycia

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-07-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina M. OPOLE

Powiat M. OPOLE

Ulica ARMII KRAJOWEJ Nr domu 11-13 A Nr lokalu 

Miejscowość OPOLE Kod pocztowy 45-071 Poczta OPOLE Nr telefonu 77 442 51 08

Nr faksu 77 442 51 08 E-mail hospicjum_dom@wp.pl Strona www hospicjum.opole.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-11-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 16005057700000 6. Numer KRS 0000245423

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

Abdul Rahim Said Prezes 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

Stanisław Borcz Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Ewa Trejnowska Członek Rady Fundacji TAK

Agnieszka Henzler Członek Rady Fundacji TAK

"DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI" W OPOLU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i 
młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami.
2. Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami 
ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym podejściem 
obejmującym fizyczne, emocjonalne i duchowe elementy. Skupia się na 
podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. obejmuje leczenie 
nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opieki 
w czasie umierania i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej nie jest 
przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości.
3. Wsparcie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy 
zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie.
3. Rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad 
dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) Organizowanie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi 
dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami w ich 
domach.
2) Pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin żyjących pacjentów, 
umożliwiająca im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansowa dla 
rodzin w okresie żałoby – na sfinansowanie kosztów pogrzebu.
3) Organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla 
dorosłych i dzieci (obejmującego zarówno rodziny pacjentów Domowego 
Hospicjum dla Dzieci w Opolu, jak również rodziny dzieci, młodzieży i 
młodych dorosłych zmarłych w innych okolicznościach, np. w szpitalu) – 
polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i 
duchowych świadczonej przez psychologów, lekarzy, pedagogów i 
duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego 
organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, 
pielgrzymek lub innych form terapii.
4) Współpraca w celu rozwoju opieki paliatywnej:
a) z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i 
innymi organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i 
ich rodzin w kraju i za granicą,
b) z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
5) Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla 
potrzeb opieki paliatywnej.
6) Prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych 
ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1) Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi 
życie i ich rodzinami w ich domach na terenie Opola, województwa opolskiego (w promieniu 100 km). W roku 2018 Domowe 
Hospicjum dla Dzieci opiekowało się 29 pacjentami. Zmarło 3 pacjentów, a 4 pacjentów po ustabilizowaniu się ich stanu zdrowia 
zostało wypisanych pod opiekę lekarza pierwszego kontaktu. 
2) Pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc 
finansowa dla rodzin w okresie żałoby.
3) Organizowanie i finansowanie programu wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w ramach nowo powstałego Hospicjum 
Perinatalnego. Jego zadaniem jest udzielenie pomocy i wsparcia rodzinom w przypadku rozpoznania u płodu wady letalnej, 
która jest związana z wystąpieniem u Niego ciężkiego zaburzenia rozwojowego.
4) Organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci (obejmującego zarówno rodziny pacjentów 
Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu, jak również rodziny dzieci, młodzieży i młodych dorosłych zmarłych w innych 
okolicznościach, np. w szpitalu) – polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych 
świadczonej przez psychologów, lekarzy i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego organizowanie i 
finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, lub innych form terapii: 11 spotkań Grupy Wsparcia dla rodziców, rodzeństwa 
zmarłych dzieci w tym: 4 spotkania w siedzibie Hospicjum, 2 msze święte, spływ kajakowy, wycieczka do Drezna, rejs statkiem 
po Odrze w Opolu, wyjście do Filharmonii Opolskiej.
5) Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej
grupa wolontariuszy w roku 2018 liczyła 23 wolontariuszy akcyjnych.
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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

29

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 ochrona i promocja zdrowia

Organizowanie opieki paliatywnej nad dziećmi, 
młodzieżą i młodymi dorosłymi ze schorzeniami 
ograniczającymi życie i ich rodzinami w ich 
domach na terenie Opola i w promieniu do 100 
km. Opieka obejmuje pomoc medyczną, 
psychologiczną, socjalną i duchową, oraz 
wsparcie w żałobie. Domowa opieka paliatywna 
jest alternatywą wobec leczenia w szpitalu. 
Celem jest umożliwienie nieuleczalnie chorym 
dzieciom pobytu we własnych domach. W skład 
zespołu hospicjum wchodzi: 4 lekarzy, (1 
anestezjolog, 2 pediatrów, 1 neurolog), 6 
pielęgniarek, 1 pracownik socjalny, 1 psycholog, 
4 fizjoterapeutów, kapelan i wolontariusze. 
Dyżur hospicjum trwa 24 godziny na dobę przez 
7 dni w tygodniu. Rodziny pacjentów nie 
ponoszą żadnych kosztów związanych z opieką 
paliatywną.

86.90.E 465 198,87 zł

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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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) 1 401 883,34 zł

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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2

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

POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ 
ZAKWATEROWANIA GDZIE INDZIEJ NIE 
SKLASYFIKOWANA. Pomoc socjalna jest istotnym 
elementem całościowej opieki sprawowanej 
przez domowe hospicjum dla dzieci nad 
dzieckiem i jego rodziną. Pracownik socjalny 
zatrudniony w hospicjum analizuje sytuację 
socjalno - ekonomiczną rodziny i rozpoznaje jej 
potrzeby. W oparciu o zebrane dane pracownik 
socjalny przygotowuje plan pomocy w 
przezwyciężeniu trudności z jakimi borykają się 
rodziny chorych dzieci. Pomoc socjalna 
przyjmuje najróżniejsze formy: od działań 
interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych po 
mobilizację lokalnej społeczności, oraz 
organizowanie pomocy ekspertów. Pracownik 
socjalny pomaga rodzinom w formalnościach 
związanych z uzyskaniem należnej im pomocy ze 
strony urzędów państwowych oraz planuje 
zakres pomocy finansowej udzielanej przez 
fundację Domowe Hospicjum dla Dzieci w 
Opolu. W szczególnych przypadkach na wniosek 
pracownika socjalnego Zarząd Fundacji 
podejmuje decyzję na wypłatę zasiłków 
celowych przeznaczonych na zakup żywności, 
leków, opału na zimę, itp. Po śmierci dziecka, 
jeżeli rodzina sobie tego życzy pracownik 
socjalny służy pomocą w załatwianiu wszelkich 
formalności związanych z pogrzebem.

88.99.Z 29 156,51 zł
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 316 672,53 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 16 605,67 zł

e) pozostałe przychody 68 605,14 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 161 677,44 zł

2.4. Z innych źródeł 745 850,52 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 334,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 494 355,38 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

1 koszty dojazdu-paliwo 55 761,47 zł

2 usługi medyczne 265 074,54 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 494 355,38 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

78 130,34 zł

14 810,66 zł

68 736,44 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 30 923,34 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 1 348 090,48 zł 494 355,38 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

1 285 749,19 zł 494 355,38 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

547,27 zł

60 107,24 zł

1 686,78 zł 0,00 zł

3 usługi pielęgniarskie-wynagrodzenia 119 314,15 zł

4 zakup mat farmakologicznych-29.156,51 zł
koszty grupy wsparcia - 1.430,00 zł
koszty szkoleń - 200,00 zł

30 786,51 zł

1 usługi medyczne- opieka lekarska 265 074,54 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 15 013,80 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

7 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)

6,40 etatów

4 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
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)

5 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)

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

5 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 639 522,38 zł

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

639 522,38 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)

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
(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)  

4 844,87 zł

18 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) 

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

18 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

545 778,38 zł

260 233,87 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

68 340,00 zł

- inne świadczenia 217 204,51 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 93 744,00 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 639 522,38 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

0,00 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)

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)

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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

11 589,51 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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

organizacji

Abdul Rahim Said - Prezes Zarządu
Magdalena Tokarz Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura NIK w Opolu 1

2 Wojewoda Opolski 1

2019-07-04
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-03-31

Magdalena Tokarz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Abdul Rahim

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

"DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI" W OPOLU
45-071 OPOLE
ARMII KRAJOWEJ 11-13 A 
0000245423

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 1 232 531,95 1 316 672,53

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 232 531,95 1 316 672,53

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 1 311 265,71 1 285 749,19

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 311 265,71 1 285 749,19

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -78 733,76 30 923,34

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 60 107,24

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -78 733,76 -29 183,90

I. Pozostałe przychody operacyjne 66 147,01 68 605,14

J. Pozostałe koszty operacyjne 39 167,33 1 686,78

K. Przychody finansowe 26 638,37 16 605,67

L. Koszty finansowe 174,82 547,27

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -25 290,53 53 792,86

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) -25 290,53 53 792,86

Data zatwierdzenia: 2019-06-30
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2017-12-31

Data sporządzenia: 2018-06-30

Magdalena Tokarz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

"DOMOWE HOSPICJUM DLA DZIECI" W OPOLU
45-071 OPOLE
ARMII KRAJOWEJ 11-13 A 
0000245423

Stan na

2017-01-01 2017-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 326 263,29 360 963,63

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 326 263,29 360 963,63

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 2 157 070,93 2 068 624,96

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 81 088,72 74 720,15

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 071 747,80 1 985 738,22

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 234,41 8 166,59

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 2 483 334,22 2 429 588,59

PASYWA

A. Fundusz własny 2 324 572,59 2 299 282,06

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 282 166,08 2 324 572,59

IV. Zysk (strata) netto 42 406,51 -25 290,53

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 158 761,63 130 306,53

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 104 764,64 83 202,70

IV. Rozliczenia międzyokresowe 53 996,99 47 103,83

PASYWA razem 2 483 334,22 2 429 588,59

Data zatwierdzenia: 2018-06-30
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego aktywów trwałych

a. Majątek trwały - wartość początkowa

w zł. i gr.

 

Wyszczególnienie

Stan na

01.01.2018r.

 

Zwiększenia

/przychody/

 

Zmniejszenia

/rozchody/

Stan na
31.12.2018r.

I. Wartości
niematerialne i
prawne

1.659,00 0,00 0,00 1.659,00

II. Środki trwałe
razem

1.126.774,65 113.053,12 0,00 1.239.827,77

1. grunty własne (prawo
użytk. wieczyst.)

0,00 0,00 0,00 0,00

2. budynki i budowle 249.663,06 0,00 0,00 249.663,06

3. urządzenia techniczne
i maszyny

17.042,00

 

0,00 0,00 17.042,22

4. środki transportu 325.580,75 0,00 0,00 325.580,75

5.pozostałe środki
trwałe

46.187,43 0,00 0,00 46.187,43

6.sprzęt medyczny 488.301,19 113.053,12 0,00 601.354,31

b. Majątek trwały - umorzenie

w zł. i gr.

        Druk: NIW-CRSO



 

Wyszczególnienie

Stan na
01.01.2018r.

 

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

Stan na
31.12.2018r.

Stan na koniec
roku środków

trwałych

netto

I. Wartości
niematerialne i
prawne

1.659,00 0,00 0,00 1.659,00 0,00

II. Środki trwałe
razem

765.811,02 86.934,55 0,00 852.745,57 387.082,20

1.grunty własne (prawo
użytk. wieczyst.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 budynki i budowle 79.663,40 24.966,24 0,00 104.629,64 145.033,42

3. urządzenia techniczne
i maszyny

17.042,22 0,00 0,00 17.042,22 0,00

4. środki transportu 277.158,36 10.200,00 0,00 287.358,36 38.222,39

5. pozostałe środki
trwałe

39.417,06 0,00 0,00 39.417,06 0,00

6.sprzęt medyczny 352.529,98 51.768,31 0,00 404.298,29 203.826,39

 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

PRZYCHODY FUNDACJI:

łączna kwota przychodu 1.401.883,34 zł

 

Darowizny – osoby fizyczne: 78.130,34

Darowizny rzeczowe: 41.336,95

Darowizny – osoby prawne: 14.810,66

Darowizny – kwesty i zbiórki: 68.736,44

1% podatku dochodowego: 494.355,38

Narodowy Fundusz Zdrowia: 660.639,71

projekt Unijny Zdrowa Rodzina 27.262,80

Pozostałe 16.611,06

        Druk: NIW-CRSO



 

Przychody ze sprzedaży nie finansowych aktywów trwałych 0,00 zł

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura rzeczowa kosztów

KOSZTY FUNDACJI:

 

Realizacja celów statutowych: 1.285.749,19

Koszty administracyjne 60.107,24

Pozostałe koszty: 2.234,05

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie dotyczy

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

SPOSÓB WYDATKOWANIA ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 1% PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH

 

kwota uzyskana w 2018 roku – 494.355,38

 

wydano na realizację celów statutowych:

zakup mat. Farmakologicznych – 29.156,51

zakup paliwa – dojazd do podopiecznych – 55.761,47

koszty grupy wsparcia – 1.430,00

koszty szkoleń – 200,00

usługi medyczne – opieka lekarska – 265.074,54

usługi pielęgniarskie (wynagrodzenia pracowników) – 119.314,15

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

        Druk: NIW-CRSO



Magdalena Tokarz Abdul Rahim

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO
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