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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. RZESZÓW

Powiat M. RZESZÓW

Ulica LWOWSKA Nr domu 132 Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-301 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 17-8534818

Nr faksu 17-8534818 E-mail fundacja@hospicjum-
podkrpackie.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-01-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18016888900000 6. Numer KRS 0000265120

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

Rafała Ciupiński Prezes Zarządu TAK

Janina Jaroń Członek Zarządu TAK

Anna Toczek 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

Wojciech Mazur Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Agata Baj Członek Rady Fundacji TAK

Łukasz Chudzik Członek Rady fundacji TAK

FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są: 
1) wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i 
młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami;
2) wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zmarli 
z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie;
3) rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad 
dziećmi, młodzieżą
 i dorosłymi w Polsce i za granicą;
4) rozwijanie i prowadzenie stacjonarnej opieki paliatywnej nad dziećmi, 
młodzieżą i dorosłymi w Polsce i za granicą;
5) wspieranie i świadczenie opieki na rzecz osób starszych w formie 
domowej i stacjonarnej.
6) wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej i 
profilaktycznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;
7) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji socjalnej, życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
8)  prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zgodnym z celami 
Fundacji.
9) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
10) współpraca z Polonią oraz instytucjami polonijnymi w zakresie 
zgodnym z celami Fundacji

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1.Fundacja realizuje cele określone w §7 przez prowadzenie działalności 
nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie: 
1) świadczenie opieki paliatywnej, opieki hospicyjnej w warunkach 
stacjonarnych dla dzieci oraz dla dorosłych - PKD 86,10 Z;
2) świadczenie opieki paliatywnej, opieki hospicyjnej w warunkach 
domowych dla dzieci oraz dla dorosłych- PKD 86,90 E;
3) świadczenie rehabilitacji, terapii zajęciowej, terapii logopedycznej, 
terapii psychologicznej, działalność w zakresie profilaktyki i promocji 
zdrowia- PKD: 86,90,E;
4) pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, 
umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla 
potrzebujących rodzin w okresie żałoby- PKD  88,99 Z;
5) działalność artystyczna i rozrywkowa na rzecz dzieci i dorosłych w 
postaci organizowania dla Nich czasu wolnego poprzez różne formy – 
indywidualne zajęcia z chorym w Jego domu, organizowanie spotkań, 
różnego rodzaju imprez z pacjentami- PKD 93,29;
6) prowadzenie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dzieci i 
dorosłych (obejmującego zarówno rodziny pacjentów Podkarpackiego 
Hospicjum dla Dzieci, jak również rodziny dzieci, młodzieży i dorosłych 
zmarłych w innych okolicznościach, np. w szpitalu, w wypadku 
samochodowym) - polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów 
psychologicznych, duchowych i prawnych świadczonej przez psychologów, 
lekarzy, prawników, pedagogów oraz innych specjalistów -PKD  85,60 Z;
7) organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, 
pielgrzymek lub innych form terapii dla pacjentów oraz Ich rodzin - PKD 
88,99 ;  
8) organizowanie, prowadzenie i finansowanie podmiotów leczniczych- 
PKD 86,2;
9) organizowanie, prowadzenie i finansowanie zakładów opiekuńczo – 
leczniczych oraz  zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych- PKD 86,10;
10) prowadzenie  dziennych ośrodków opieki dla dzieci - PKD 88,91 Z;
11) organizowanie, prowadzenie i finansowanie domów pomocy 
społecznej dla dzieci i młodzieży-   PKD: 87,90;
12) organizowanie, prowadzenie i finansowanie domów pomocy 
społecznej - PKD 87,10 Z ;
13)  organizowanie, prowadzenie i finansowanie opieki z 
zakwaterowaniem dla osób 
w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie 
domów emeryta oraz domów seniora-  PKD 87,30 Z; 
14) organizowanie, prowadzenie i finansowanie przychodni i poradni 
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specjalistycznych, w tym:
a. prowadzenie gabinetu stomatologicznego -PKD:86,23 Z ;  
b. prowadzenie specjalistycznych poradni lekarskich - PKD: 86,22 Z; 
c. prowadzenie pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej- PKD 
86,90;   
15) organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie 
przygotowywania i dystrybucji materiałów szkoleniowych, edukacyjnych i 
naukowych dotyczących opieki paliatywnej oraz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych- PKD 58,14 Z;
16) prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki 
paliatywnej, rehabilitacji i leczenia bólu- PKD 72,19 Z;
17) prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej i 
leczenia bólu oraz rehabilitacji- PKD 91,01 A;
18) współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej oraz w zakresie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych-  PKD 94,99 Z; 
a. z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i 
innymi 
organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i osób 
starszych oraz  ich rodzin w kraju i za granicą, 
b. z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
19) organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży 
indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej oraz 
rehabilitacji dla personelu medycznego, pracowników opieki społecznej, 
nauczycieli, hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami 
opieki paliatywnej i rehabilitacji; PKD 85,59;
20) promocja i organizacja wolontariatu oraz finansowanie naboru i 
szkolenia wolontariuszy dla potrzeb prowadzonej przez Fundację 
działalności statutowej - PKD 94,99 Z;
21) organizowanie i finansowanie szkoleń rodziców, kadry oświatowej, 
kadry opieki społecznej i medycznej w zakresie zgodnym z celami 
statutowymi Fundacji - PKD 85,59B;
22) organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych 
przedsięwzięć o podobnym charakterze-  PKD 94,99 Z;
23) prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu 
medycznego 
i rehabilitacyjnego dla dzieci i osób starszych ze schorzeniami 
ograniczającymi życie leczonych w domu oraz w formie stacjonarnej - PKD 
77,3 ;
24) Działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom przebywającym poza 
granicami Polski-

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Działalność statutowa Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w 2016 roku

Misją i nadrzędnym celem  Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest opieka nad nieuleczalnie 
chorymi dziećmi. Opieka ta ma charakter kompleksowy i wszechstronny  począwszy od specjalistycznej 
opieki medycznej, poprzez rehabilitację, wsparcie psychologiczne, duchowe , wsparcie socjalne dla 
rodzin znajdujących się pod naszą opieką a kończąc na zapewnieniu opieki dla rodzin po stracie dziecka. 
 Wszechstronność opieki należy również rozumieć szerzej to znaczy jako współpracę hospicjum z 
wieloma zewnętrznymi instytucjami  i podmiotami. Wielką rolę we współpracy z hospicjum odgrywają 
szkoły, Wolontariusze, ludzie dobrego serca, którzy pomagają Fundacji w tym, aby opieka nad chorymi 
dziećmi była jak najlepsza i jak najpełniejsza. Niezmiernie ważne jest również wsparcie prywatnych firm 
i instytucji, wsparcie finansowe i rzeczowe które pozwala nam pomagać chorym dzieciom i ich 
rodzinom w jak najpełniejszym wymiarze, bez tego wsparcia działalność hospicjum nie byłaby możliwa.
Podstawową działalnością Fundacji jest świadczenie opieki hospicyjnej w formie domowej
 i stacjonarnej. Obszar działania Fundacji obejmuje województwo podkarpackie, jak również dzieci 
przyjmowane są do hospicjum z innych regionów Polski, spoza województwa. Fundacja prowadzi 
również hospicjum perinatalne, poradnie stomatologiczną w znieczuleniu ogólnym, poradnie 
chirurgiczną poradnie psychologiczną oraz poradnie pulmonologiczną. Powyższa działalność statutowa 
jest prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego, 
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a więc osoby którymi Fundacja się opiekuje nie ponoszą żadnych kosztów opieki.

Domowa Opieka Hospicyjna
Liczba pacjentów leczonych w ciągu roku: 79
Liczba nowych pacjentów przyjętych w ciągu roku: 34
Pacjenci z chorobami nowotworowymi: 16
Pacjenci z chorobami nienowotworowymi:63
Liczba zgonów: 9
Liczba wypisów: 18
Łączna liczba wizyt do pacjentów: 8 024
Łączna liczba dni opieki nad chorymi: 15 430  (liczba pacjentów x liczba dni opieki nad każdym 
pacjentem)

Stacjonarna opieka hospicyjna
Liczba pacjentów leczonych w ciągu roku:  66
Pacjenci z chorobami nowotworowymi : 2
Pacjenci z chorobami nienowotworowymi : 64
Liczba zgonów : 3
Łączna liczba dni opieki nad chorymi: 6056 (liczba pacjentów x liczba dni opieki nad każdym pacjentem)
W ramach opieki hospicyjnej Fundacja prowadzi bezpłatną wypożyczalnie sprzętu dla podopiecznych 
hospicjum. Aktualnie sprzęt jakim Fundacja dysponuje i który dowozi do pacjentów, to: Koncentrator 
tlenu 38 sztuk, Inhalator 55 sztuk,  Ssak elektryczny/akumulatorowy 67 sztuk, Agregat prądotwórczy 5 
sztuk, Pompy infuzyjne, Pulsoksymetr  30 sztuk, Monitor oddechu, Ciśnieniomierz 12 sztuk,  Waga 
łazienkowa, Waga dziecięca, Asystor kaszlu, Łóżka ortopedyczne,Glukometry Materace (rehabilitacyjne, 
gąbkowe, p/odleżynowe) 38 sztuk.
Fundacja, w ramach opieki hospicyjnej, finansuje zakup niezbędnych leków i środków medycznych dla 
potrzebujących dzieci, wspiera socjalnie potrzebujące rodziny poprzez finansowanie np. zakupu węgla 
na zimę, remont łazienki, remont dachu, i inne. 
Fundacja prowadzi grupę wsparcia dla rodziców i rodzeństwa przeżywających żałobę, którą prowadzi 
psycholog hospicjum przy współudziale księdza hospicjum. Jest to miejsce, gdzie można uzyskać 
wsparcie związane z odejściem dziecka. W ramach grupy wsparcia odbywają się cykliczne spotkania w 
siedzibie Fundacji, raz w miesiącu, organizowane są również wyjazdy terapeutyczne m.in. do Kalwarii 
Pacławskiej i Przemyśla. W każdym spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. 
W 2016 roku Fundacja realizowała m.in. projekt z Funduszy Norweskich, którego efektem jest 
rozbudowa zaplecza hospicjum stacjonarnego dla dzieci o dodatkowe sale dla chorych oraz zaplecze 
rehabilitacyjne. W ramach realizowanego projektu Fundacja zorganizowała również ogólnopolską 
konferencję dla hospicjów dziecięcych z całej Polski, w której uczestniczyło ponad 100 osób. Ponadto w 
ramach projektu Fundacja zorganizowała szereg szkoleń dla personelu medycznego podnoszących 
kwalifikacje do świadczenia usług medycznych związanych z opieką nad chorym dzieckiem, wydany 
został również obszerny poradnik dla rodziców zajmujących się dzieckiem chorym.
Fundacja świadczyła pomoc dla rodzin w zakresie hospicjum perinatalnego. Jest to nowa forma pomocy 
skierowana do rodziców spodziewających się ciężko chorego dziecka, którego stan zdrowia może 
wiązać się zarówno z przedwczesną śmiercią, jak i poważnymi konsekwencjami dla jego życia już poza 
łonem matki.
Fundacja świadczy opiekę duszpasterską dla dzieci będących pod opieką hospicjum. W ramach tej 
opieki ksiądz udziela posługę sakramentalną i modlitewną obejmując opieką całe rodziny.
Fundacja m.in. poprzez czynne uczestnictwo w Ogólnopolskim Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, 
spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, NFZ i innych instytucji państwowych, wpływa 
na kształt standardów, wypracowania jak najlepszych rozwiązań odnośnie rozwoju pediatrycznej opieki 
hospicyjnej w Polsce.
Istotnym elementem działalności Fundacji, jest również promocja idei opieki hospicyjnej , jako 
holistycznej i kompleksowej opieki nad nieuleczalnie chorym dzieckiem i jego rodziną. W tym celu 
Fundacja m.in. wydawała biuletyny oraz broszury informacyjne, organizowała szereg spotkań 
informacyjnych w szkołach, uczelniach, instytucjach publicznych nt istoty i potrzeby opieki hospicyjnej. 
Promocja idei opieki hospicyjnej oraz potrzeba pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom stanowiła 
również główny element działań związanych z kontaktami z mediami oraz prywatnymi firmami ze 
szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Przy Fundacji działa wolontariat hospicyjny. Główne obszary działalności wolontariatu to akcje 
organizowane przez Fundacje w ciągu roku ( wolontariat akcyjny) oraz pomoc w opiece nad pacjentami 
hospicjum ( wolontariat medyczny). Najwazniejsze akcje z udziałem wolontariuszy,to Początkiem roku 
odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej Charytatywny Koncert Kolęd na rzecz naszych 
Podopiecznych, w którym uczestniczyliśmy wraz z wolontariuszami.
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Uczestniczyliśmy i wspieraliśmy z wolontariuszami takie akcje jak m.in. : 
- „Rzeszów Carpathia Festiwal 2016”,  
- Koncert Charytatywny w Willi Bolestraszyci wiele innych spotkań, podczas których mogliśmy 
przedstawić dotychczasową działalność hospicjum, rozdać ulotki i foldery.Dzięki pomocy wolontariuszy 
i Ludzi Dobrego Serca odbył się już coroczny  Wielki  Charytatywny Piknik  z Okazji Dnia Dziecka przy 
siedzibie Hospicjum dla Dzieci. Wolontariusze pomagali przy organizacji, jak i również uczestniczyli w 
tym wielkim wydarzeniu.Przed największymi świętami w roku: Wielkanocą, Świętem Zmarłych oraz 
okresem Bożonarodzeniowym odbyły się kiermasze, na których sprzedawaliśmy swoje dzieła 
wykonywane m.in. tą techniką, oraz rękodzieła podarowane na te okazje przez Przyjaciół Hospicjum. 
Podczas wielu Akcji Charytatywnych, koncertów, eventów rękodzieła cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Współpracujemy z kilkoma instytucjami Zakładu Karnego, który wykonuje w ramach 
działań resocjalizacyjnych prace, rękodzieła i przekazuje je  na akcje organizowane przez Fundacje.
W ciągu roku odbyło się wiele  Akcji Charytatywnych organizowanych 
w Szkołach  m.in.:
- Akcja „ Żonkil”
-„Smerfy na start” - zorganizowana przez Zespół Szkół Publicznych i Koło Wolontariatu w Baszni Dolnej.
 - Mecz Charytatywny – uczniowie kontra nauczyciele organizowany przez Miejski Zespół Szkół w 
Strzyżowie
- „Biegniemy dla Hospicjum” –w ramach programu Młody Obywatel ” organizowanym przez 
gimnazjalistów Zespołu Szkół nr 1 w Nienadówce.
Jak co roku w październiku odbyła się już po raz IX Wielka Aukcja Charytatywna Obrazów w Teatrze im. 
Wandy Siemaszkowej, w przygotowanie której zaangażowanych jest wielu wolontariuszy.
Listopad rozpoczęliśmy Apelem do Ludzi Dobrego Serca i Pomocników Mikołaja, aby i w tym roku 
pomogli przygotować nam prezenty z okazji Dnia Świętego Mikołaja. W Akcje włączyło się wiele firm, 
instytucji i wspaniałych ludzi, nie tylko z naszego województwa, ale z całej Polski i z zagranicy. 
Otrzymaliśmy piękne paczki z USA, Londynu i Norwegii. Mikołaj, wraz ze wspaniałymi prezentami 
przygotowanymi przez wolontariuszy, wyruszył indywidualnie do każdego Podopiecznego i jego 
rodzeństwa na spotkanie.
W miesiącu grudniu odbyło się wiele Akcji związanych z Mikołajem, jak 
i również ze Świętami Bożego Narodzenia z udziałem licznej grupy wolontariuszy hospicjum:
- po raz IX Akcja „I Ty możesz mieć czerwona czapkę ” organizowana wspólnie 
z VI Liceum Ogólnokształcącym,
- Wigilia Hospicyjna;
- Akcja „Podziel się Posiłkiem”, dzięki uprzejmości Podkarpackiego Banku Żywności, mogliśmy zbierać 
żywność w 4 marketach w Rzeszowie. Zebrane dary otrzymały Rodziny naszych Podopiecznych przed 
Świętami Bożego Narodzenia,
- Centrum Handlowe AUCHAN Krasne – organizowało sprzedaż tortu urodzinowego,  
i wiele innych akcji , w które zaangażowało się wielu wolontariuszy, bezinteresownych ludzi, szkół, 
przedszkoli, firm.
W okresach przedświątecznych: wielkanocnym i bożonarodzeniowym, do pomocy zgłosiło się wiele 
szkół, przedszkoli, którzy organizowali kiermasze z ozdobami świątecznymi, przesyłali do nas kartki z 
życzeniami  i listy do  podopiecznych Fundacji.
W dalszym ciągu trwała Akcja pt.: „ NAKRĘĆ się na pomaganie”– akcja zbierania nakrętek, w którą 
„wkręciło” się wiele instytucji, firm, szkół, przedszkoli i osób prywatnych.
W ciągu roku odbyły się prelekcje dla uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach na 
terenie województwa podkarpackiego na temat idei opieki hospicyjnej i pozyskania nowych 
wolontariuszy akcyjnych oraz zachęcając przy okazji do zbiórki plastikowych nakrętek. Kilkakrotnie 
byliśmy zapraszani przez dyrektorów szkół i przedszkoli publicznych  na spotkania z wizytatorami ds. 
ewaluacji oświaty, jako przedstawiciele organizacji, z którymi dana placówka współpracuje na co dzień. 
W ciągu roku odbywały się cykliczne spotkania z wolontariuszami. Bardzo często i licznie angażowali się 
oni nie tylko w Akcje Charytatywne ale i w pomoc biurową hospicjum.
Wolontariusze uczestniczyli również w wyjazdach urodzinowych do naszych podopiecznych. 
W roku 2016 na przełomie stycznia i lutego odbył się po raz siódmy Kurs na Wolontariusza 
Medycznego, a po raz czwarty na wolontariusza zaangażowanego w pomoc na oddziale stacjonarnym 
Domu Hospicyjnego dla Dzieci. Łącznie przeszkolono 20  wolontariuszy.  Kurs ukończyło 14 osób z czego 
8 osób jest czynnymi wolontariuszami medycznymi na Oddziale Stacjonarnym Hospicjum. Wolontariusz 
medyczny ma bezpośredni kontakt z Podopiecznym 
w Domowym Hospicjum i na Oddziale Stacjonarnym. Wolontariusz medyczny uzupełnia pracę lekarza, 
psychologa i pielęgniarki. Wśród wykonywanych przez niego czynności są m.in.: rozmowa z 
Podopiecznym, czytanie mu książek, pomoc przy pielęgnacji, wyjście na spacer, pomoc przy odrabianiu 
lekcji, pomoc przy załatwianiu drobnych spraw domowych, itp.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

480

6

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Numer kodu (PKD) 
86.10.Z Świadczenie 
domowej opieki 
hospicyjnej dla 
nieuleczanie chorych 
dzieci PKD 86.90 E; 
Świadczenie 
stacjonarnej opieki 
hospicyjnej dla 
nieuleczalnie chorych 
dzieci PKD 86.10 Z , 
świadczenie 
rehabilitacji, terapii 
zajęciowej, terapii 
logopedycznej, terapii 
psychologicznej, 
działalność w zakresie 
profilaktyki i promocji 
zdrowia- PKD: 86.90.E 
Świadczenie domowej 
opieki hospicyjnej dla 
nieuleczanie chorych 
dzieci: Liczba nowych 
pacjentów przyjętych w 
ciągu roku: 34 Liczba 
pacjentów leczonych w 
ciągu roku:79 Pacjenci z 
chorobami 
nowotworowymi:16 
Pacjenci z chorobami 
nienowotworowymi:63 
Liczba zgonów:9 Liczba 
wypisów:18 Łączna 
liczba wizyt do 

86.10.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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pacjentów: 8 024 
Łączna liczba dni opieki 
nad chorymi: 15 430 
Świadczenie 
stacjonarnej opieki 
hospicyjnej dla 
nieuleczalnie chorych 
dzieci: Liczba pacjentów 
leczonych w ciągu roku: 
66  Pacjenci z 
chorobami 
nowotworowymi: 2 
Pacjenci z chorobami 
nienowotworowymi: 64 
Liczba zgonów: 3 Liczba 
wypisów: 53 Łączna 
liczba dni opieki nad 
chorymi:6056 
Rehabilitacja: Fundacja 
w 2016 roku 
prowadziła, dla dzieci z 
hospicjum domowego 
oraz stacjonarnego, 
terapie zajęciową, 
logopedyczną , 
psychologiczną oraz 
rehabilitacyjną. Terapie 
były prowadzone w 
zależności od potrzeb 
pacjentów i ich rodzin.

działalność charytatywnej Pomoc rzeczowa i 
finansowa dla rodzin 
żyjących pacjentów 
umożliwiającą im 
sprawowanie opieki w 
domu oraz pomoc 
finansowa dla 
potrzebujących rodzin 
w okresie żałoby. 
Prowadzenie Centrum 
Wolontariatu 
hospicyjnego oraz 
promocja i informacja 
dotycząca idei opieki 
hospicyjnej oraz 
działalności 
hospicjum.W ciągu roku 
odbywały się cykliczne 
spotkania z 
wolontariuszami. 
Bardzo często i licznie 
angażowali się oni nie 
tylko w Akcje 
Charytatywne ale i w 
pomoc biurową 
hospicjum.
Wolontariusze 
uczestniczyli również w 
wyjazdach 
urodzinowych do 
naszych 
podopiecznych. 

88.99.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

W roku 2016 na 
przełomie stycznia i 
lutego odbył się po raz 
siódmy Kurs na 
Wolontariusza 
Medycznego, a po raz 
czwarty na 
wolontariusza 
zaangażowanego w 
pomoc na oddziale 
stacjonarnym Domu 
Hospicyjnego dla Dzieci. 
Łącznie przeszkolono 
20  wolontariuszy.  Kurs 
ukończyło 14 osób z 
czego 8 osób jest 
czynnymi 
wolontariuszami 
medycznymi na 
Oddziale Stacjonarnym 
Hospicjum. 
Wolontariusz medyczny 
ma bezpośredni 
kontakt z 
Podopiecznym 
w Domowym 
Hospicjum i na Oddziale 
Stacjonarnym. 
Wolontariusz medyczny 
uzupełnia pracę 
lekarza, psychologa i 
pielęgniarki. Wśród 
wykonywanych przez 
niego czynności są 
m.in.: rozmowa z 
Podopiecznym, czytanie 
mu książek, pomoc przy 
pielęgnacji, wyjście na 
spacer, pomoc przy 
odrabianiu lekcji, 
pomoc przy załatwianiu 
drobnych spraw 
domowych, itp.W ciągu 
roku odbywały się 
cykliczne spotkania z 
wolontariuszami. Ba
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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 wyników/zysków i strat) 6 498 913,77 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 392 681,70 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 87 975,00 zł

d) Przychody finansowe 18 257,07 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zła) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

46.90.Z Sprzedaż  różnych wyrobów bez określonej 
specjalizacji-sprzedaż obrazów malowanych, 
różną techniką, rzeżb drewnianych i 
metalowych, fotografii,grafik.obrazów 
wyszywanych,przedmiotów 
dekoracyjnych,przedmiotów użytkowych, 
przekazanych na naszą rzecz przez okolicznych 
artystów jak również z całej Polski a także 
mieszkających za granicą oraz przez osoby 
prywatne. Sprzedaż odbywa się jesienią w 
formie zorganizowanej aukcji, a dochód 
przeznaczany jest na cele statutowe. Obrazy nie 
sprzedane na aukcji deponowane są w 
magazynie fundacji i udostępnione na stronie 
do dalszej sprzedaży. Sprzedaż plastikowych 
nakrętek.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 691 046,18 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 423 212,82 zł
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3 396 418,29 zł

26 794,53 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 091 760,43 zł

0,00 zł

953 271,52 zł

117 030,04 zł

21 458,87 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 292 894,34 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

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

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 691 046,18 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 6 873 244,10 zł 691 046,18 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

6 850 179,13 zł 665 184,78 zł

0,00 zł 0,00 zł

6 683,79 zł

1 Rozbudowa hospicjum stacjonarnego-inwestycje. 1 000 000,00 zł

2 Opieka paliatywna w hospicjum domowym, stacjonarnym, poradni stomatologicznej,chirurgicznej 
i pulmunologicznej (zakup leków, środków medycznych,badań  laboratoryjnych,wyżywienia na 
oddziale stacjonarnym, wynagrodzenie personelu medycznego,usługi pralnicze na oddziale 
stacjonarnym, zakup paliwa na dojazdy do podopiecznych w hospicjum domowym

665 184,78 zł

3 Reklama z 1% 25 861,40 zł

1 zakup leków 134 424,65 zł
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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 -457 497,43 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 81 291,21 zł

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

16 381,18 zł

0,00 zł

0,00 zł 25 861,40 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

52,0 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 81 291,21 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

50,5 etatów

39,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

3,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

67,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

67,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 587 276,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 207 344,42 zł

2 130 466,87 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

76 877,55 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 379 931,58 zł

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

379 931,58 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 379 931,58 zł

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

0,00 zł

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

36 782,02 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

42,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

42,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

28,00 osób

w 
tym:

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

28,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

12 650,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 "Specjalistyczna pomoc 
psychologiczna dla rodzin 
podopiecznych hospicjum 
mieszkającym w Rzeszowie."

-poprawa psychospołecznego 
funkcjonowania dzieci i ich 
rodzin
- ograniczenie powstania 
trwałych zaburzeń psychicznych
-pomoc w kryzysie 
emocjonalnym
-wsparcie rozwiązywania 
problemów życiowych

Urząd Miasta i Gminy w  Rzeszowie 1 794,53 zł

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

0,00 zł

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

13 663,36 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

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

2 "Specjalistyczna pomoc dla 
dzieci ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi', "Poprawa 
jakości życia podopiecznych 
domu hospicyjnego oraz 
hospicjum hospicjum 
domowego w Rzeszowie 
poprzez specjalistyczne 
zajęcia terapeutyczne"

-ograniczenie skutków zaburzeń 
rozwojowych
-poprawa stanu zdrowia oraz 
poziomu funkcjonowania dzieci
-poprawa funkcjonowania 
systemu nerwowego dzieci, 
integracja zmysłów,korekcja 
zaburzeń percepcji koordynacji , 
orientacji w przestrzeni
-zapobieganie upośledzeniom 
narządu ruchu o charakterze 
wtórnym
-poprawa społecznego 
funkcjonowania dzieci i ich 
rodzin

Urząd Miasta i Gminy w Rzeszowie 10 000,00 zł

3 "Zajęcia Terapeutyczne Dla 
Podopiecznych Domu 
Hospicyjnego"

-poprawa stanu zdrowia oraz 
poziomu funkcjonowania dzieci,
-poprawa funkcjonowania 
systemu nerwowego dzieci, 
integracja zmysłów,korekcja 
zaburzeń percepcji, 
koordynacji, orientacji w 
przestrzeni
-zapobieganie upośledzeniom 
narządu ruchu o charakterze 
wtórnym
-poprawa jakości życia
-poprawa funkcjonowania 
emocjonalnego dzieci.

Urząd Miasta i Gminy w Rzeszowie 15 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Podkarpackie Centrum Opieki Dla Seniorów w Rzeszowie

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Rafał Ciupiński  / 30-06-2017r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 4

2 Powiatowa Stacja Epidemiologiczna w Rzeszowie 2

3 Ministerstwo Zdrowia w Warszawie 1
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