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• 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 2020-10-14

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-
podkarpackie.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-10-03

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

RAFAŁ 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 NADZORCZEJ

TAK

AGATA BAJ CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

TAK

ŁUKASZ CHUDZIK CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ

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

11)  prowadzenie działalność w zakresie: wspierania rodziny, pieczy 
zastępczej i pomocy społecznej;
12) prowadzenie działalności w zakresie ochrony praw pacjenta.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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 
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domów emeryta oraz domów seniora-  PKD 87,30 Z; 
14) organizowanie, prowadzenie i finansowanie przychodni i poradni 
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- PKD 94,99 Z;
25) Wprowadzanie i promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Hospicjum domowe dla dzieci
Wiodącą działalnością Fundacji jest prowadzenie hospicjum domowego dla dzieci głównie z województwa podkarpackiego. W 
2019 roku Fundacja objęła opieką paliatywną łącznie 64 ciężko chore dzieci., z czego 10 dzieci zmarło a 11 dzieci zostało 
wypisanych z hospicjum. W ramach domowej opieki zrealizowano łącznie 7848 wizyt w domach pacjentów, były to wizyty 
lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologa, księdza, pracownika socjalnego. Ponadto w ramach opieki Fundacja zapewnia 
finansowanie niezbędnych leków dla pacjentów, finansowanie zakupu lub wypożyczenie sprzętu medycznego potrzebnego do 
opieki hospicyjnej.

Hospicjum stacjonarne dla dzieci
Fundacja prowadzi również hospicjum stacjonarne dla chorych dzieci , które z różnych przyczyn nie mogą mieć świadczonej 
opieki w miejscu swojego zamieszkania ( opieki domowej). W 2019 roku łączna liczba dzieci będących pod opieką w ramach 
hospicjum stacjonarnego wyniosła 70 osób, w tym 6 dzieci zmarło.

Centrum wolontariatu hospicyjnego
Fundacja prowadzi centrum wolontariatu hospicyjnego dla osób które chcą bezinteresownie pomagać przy opiece nad chorymi 
dziećmi. W ramach funkcjonowania wolontariatu w 2019 roku przeprowadzono szkolenie przygotowujące osoby do 
wolontariatu medycznego, szereg akcji i działań z udziałem wolontariuszy. Wolontariusze uczestniczyli zarówno w 
bezpośredniej opiece nad dziećmi w ramach wolontariatu medycznego, głównie opiekując się dziećmi na oddziale 
stacjonarnym, jak również uczestniczyli w akacjach przygotowanych przez Fundację , np. pomoc przy organizacji pikniku dla 
rodzin hospicyjnych, uczestniczenie w akcji „Żonkil”, uczestniczenie w akcjach Mikołajkowych, świątecznych. Wolontariusze 
również angażowali się w pomoc w przygotowanie urodzin dla pacjentów hospicjum. Wiele szkół i instytucji w ramach pomocy 
wolontarystycznej wpierało hospicjum poprzez organizowanie zbiórek , eventów, akcji charytatywnych oraz poprzez 
uczestniczenie w akcji „nakręć się na pomaganie” polegającej na zbieraniu nakrętek.  

Hospicjum perinatalne dla dzieci
Fundacja w ramach swojej dzielności prowadzi również hospicjum perinatalne. Opieka perinatalna to całościowy, 
wieloaspektowy rodzaj opieki nad rodzicami, którzy oczekują na narodziny ciężko chorego dziecka, u którego stwierdzono wadę 
rozwojową lub jakiś rodzaj niedyspozycji zdrowotnej na etapie prenatalnym, czyli gdy matka jest w ciąży. W 2019 roku pod 
opieką hospicjum perinatalnego było 23 rodziny spodziewające się narodzin chorego dziecka. Rodzice w ramach opieki 
otrzymują wsparcie psychologa, księdza, specjalistyczne konsultacje lekarskie. 

Grupa wsparcia dla rodziców i rodzeństwa po stracie dziecka
Inicjatywa prowadzenia Grupy Wsparcia z żałobie jest odpowiedzią na potrzeby rodziców i rodzeństwa przezywających ból 
utraty dziecka. Jest to także realizowanie pomocy psychologicznej i duchowej dla wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebują. 
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w siedzibie Fundacji. To spotkanie rodziców po stracie, którzy dzielą się swoimi 
doświadczeniami. Otrzymują wsparcie grupy oraz pomoc psychologa i księdza. Dodatkowym wsparciem są wspólne wyjazdy, 
spotkania okolicznościowe z okazji listopada (miesiąca pamięci o zmarłych), spotkania świąteczne (wigilia hospicyjna, Dzień 
Palenia Świec). Terminy spotkań ustalane są przez uczestników i ogłaszane w tym dziale na stronie internetowej Fundacji. 
Grupa jest otwarta na osoby o różnych wyznaniach religijnych.

Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna „Tęczowy Domek” 

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna „Tęczowy Domek” przeznaczona jest dla niepełnosprawnych dzieci, które z 
uwagi na stan zdrowia wymagają szczególnej opieki medycznej, rehabilitacyjnej czy terapeutycznej. Jest to placówka 
całodobowa gdzie dzieci przebywają na stałe. 
Podstawą skierowania do regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w 
placówce albo wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczenie dziecka w placówce.
Nasza Placówka została utworzona z myślą o dzieciach ze schorzeniami somatycznymi – jako głównym schorzeniem z 
możliwością występowania schorzeń sprzężonych lub towarzyszących. 
 Placówka funkcjonuje w nowo wybudowanym budynku, dysponuje pomieszczeniami (kompleksami) mieszkalnymi w pełni 
przystosowanym do potrzeb zarówno najmłodszych, jak i starszych dzieci.
Wszystkie dzieci objęte opieką Placówki korzystają z profesjonalnie realizowanego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, 
logopedycznego i odpowiedniej terapii, opieki medycznej i rehabilitacji (stosownie do zindywidualizowanych potrzeb).
Terapia dzieci w placówce realizowana jest w oparciu o model biopsychospołeczny, a cele terapii dla każdego dziecka są 
formułowane przez zespół interdyscyplinarny.

Oferowana przez Fundację pomoc jest dla pacjentów i ich rodzin w całości bezpłatna. Fundacja pozyskuje fundusze na swoją 
działalność statutową z darowizn, 1 % podatku, grantów oraz umów z NFZ.  Fundacja realizuje powyższe wsparcie w ramach 
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
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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

650

25

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

Hospicjum domowe dla dzieci. W ramach
wsparcia hospicjum domowe zapewnia pomoc 
lekarską, pielęgniarską rehabilitacja, pomoc 
socjalna w tym dostarczenie sprzętu 
medycznego i leków
Hospicjum stacjonarne dla dzieci,
Hospicjum perinatalne - forma wsparcia dla 
przyszłych rodziców spodziewających się ciężko 
chorego dziecka. W ramach wsparcia hospicjum 
perinatalnego zapewniamy wsparcie 
psychologiczne, lekarskie oraz koordynację 
działań na etapie prenatalnym
Grupa wsparcia dla rodziców i rodzeństwa po 
stracie  dziecka.
Dzienny ośrodek rehabilitacji dla dzieci i 
młodzieży.

86.90 E 1 000 964,74 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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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

1 ochrona i promocja zdrowia

sprzedaż przez Fundację rzeczy 
darowanych, takich jak nakrętek, obrazów 
darowanych fundacji przez artystów 
regionalnych, jak również z całej Polski, 
rzeźb wykonywanych w drewnie, metalu, 
rękodzieł wykonanych z różnych 
materiałów, fotografii. 
W akcję zbierania nakrętek włączyła się 
młodzież szkolna , dzieci z przedszkola, jak 
również duża rzesza osób fizycznych z 
całego województwa podkarpackiego i nie 
tylko .
Działalność ta ma charakter pomocniczy i 
dochód przeznaczany jest na działalność 
statutową

47.89.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna 
"Tęczowy Domek", w placówce mogą przebywać 
dzieci, które z różnych przyczyn zdrowotnych nie 
mogą być umieszczone w innych placówkach 
opiekuńczo - wychowawczych.Placówka działa w 
systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Jest 
to forma wsparcia  dla dzieci niepełnosprawnych 
i chorych które nie mają domu rodzinnego a 
rodzice nie są w stanie bądź nie chcą zapewnić 
opieki dla tych dzieci. Placówka jest 
przystosowana do objęcia opieką 20 dzieci.
Dzieci w placówce mają zapewnioną 
profesjonalną opiekę medyczną i wychowawczo 
opiekuńczą.

87.90 Z 0,00 zł

3 działalność charytatywnej

W ramach działalności charytatywnej zostało 
prowadzonych szereg akcji na przestrzeni całego 
roku opisanych w pkt 1.
Wolontariat z roku na rok cieszy się większym 
zainteresowaniem w szczególności wśród  szkół 
firm prywatnych i instytucji publicznych, w 
ramach prowadzenia centrum wolontariatu 
staramy się aby działania były jaknajlepiej 
skoordynowane i wykonywane.
Wolontariat jest podzielony na wolontariuszy
akcyjnych oraz wolontariuszy medycznych .
Wolontariuszem medycznym może zostać 
pełnoletnia osoba po uprzednim przeszkoleniu

88.99 z 0,00 zł
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1 896 483,29 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8 415 975,98 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 12 512 278,78 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 11 972 314,04 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 31 206,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 166 000,00 zł

d) przychody finansowe 26 898,29 zł

e) pozostałe przychody 315 860,45 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 884 614,54 zł

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 86.90 e

usługi medyczne  w tym gabinet chirurgii dzieci, jak również usługi stomatologii w 
znieczuleniu ogólnym, przede wszystkim te usługi dedykowane są dla dzieci i młodzieży ale 
bywają i osoby dorosłe.               
Fundacja poszukuje różnych form finansowania działalności statutowej,  jedną z tych form 
jest świadczenie świadczenie komercyjnych usług medycznych za odpłatnością. Dochód z tej 
działalności  jest przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji, a wszczególności  
dla funkcjonowania hospicjum domowego oraz hospicjum stacjonarnego.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

334 752,85 zł

6 802 211,97 zł

1 279 011,16 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
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2.4. Z innych źródeł 1 315 204,97 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 156 905,90 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 000 964,74 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 10 069 848,85 zł 1 000 964,74 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

9 575 520,64 zł 966 364,63 zł

0,00 zł 0,00 zł

117 405,50 zł

28 841,88 zł

264 053,56 zł

84 027,27 zł 0,00 zł

1 zakup leków, środków medycznych, badania laboratoryjne,zakup sprzętu medycznego, 
wynagrodzenie pielęgniarek i opiekunek,

776 231,39 zł

2 zakup paliwa(dojazdy do podopiecznych),wywóz odpadów medycznych,usługi pralnicze, koszt 
utrzymania samochodów, koszt mediów (energia,gaz,woda),czynsz za butle tlenowe, wyżywienie

190 133,24 zł

3 koszty administracyjne 34 600,11 zł

34 600,11 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

595 840,08 zł

85 992,13 zł

36 782,33 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)

166 000,00 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 2 396 793,40 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 31 206,00 zł

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

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)

85 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)

84,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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

464 062,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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52 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 756 620,24 zł

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

3 756 620,24 zł

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

0,00 zł

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

12 417,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

3 390,00 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

85 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 290 061,38 zł

3 018 903,01 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

250 642,00 zł

- inne świadczenia 20 516,37 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 466 558,86 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 3 756 620,24 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

15 896,00 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)

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

1 "Przez aktywność do 
zdrowia" Umowa 
38/2019/ZD

Zadanie "Przez aktywność do 
zdrowia" miało za zadanie 
skonsultowanie uczestników 
przez lekarza rehabilitacji 
medycznej (1 konsultacja) oraz 
przeprowadzenie indywidualnej 
fizjoterapii wad postawy ciała 
przez fizjoterapeutę

Gmina Miasto Rzeszów 10 000,00 zł

2 "Lepsza jakość Życia " 
Umowa 21/19

a0edukacja rodziców w zakresie 
roli aktywności ruchowej w 
rozwoju dziecka,
b)motywacja do spędzenia 
czasu wolnego
c)zwiększenie dostępności do 
rehabilitacji wad postawy 
dzieci,
d)korekcja wad postawy u 
dzieci,
e)łagodzenie skutków braku 
aktywności ruchowej

Gmina Miasto Rzeszów 18 000,00 zł

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

0,00 zł

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

14 000,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-14 12



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) 

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

3 "Nie jesteś sam "-Umowa 
117/2019/ZD z 20-03-2019

a) ograniczenie skutków 
zaburzeń rozwojowych,
b) poprawa stanu zdrowia 
dzieci- systemu nerwowego,
c) zapobieganie upośledzeniom 
narządu ruchu o charakterze 
wtórnym, 
d) poprawa społecznego 
funkcjonowania dzieci .

Gmina Miasto Rzeszów 7 000,00 zł

4 " Świadomi bezpieczni " 
Umowa 167/2019/ZD z 24-
05-2019

zajęcia edukacyjno-
kompensacyjne z zakresu 
profilaktyki uzależnień dla 
dzieci niepełnosprawnych, 
dotkniętych następstwami 
uzależnień .

Gmina Miasto Rzeszów 10 000,00 zł

5 "Zdrowo i bezpiecznie " 
umowa 195/2019/ZD z 02-
10-2019

przeprowadzenie zajęć 
profilaktycznych dla dzieci 
zachęcających do aktywnego 
spędzenia czasu wolnego .

gmina Masto rzeszów 10 000,00 zł

6 Prowadzenie Regionalnej 
Placówki Opiekuńczo-
Terapeutycznej w latach 
2018-2022 Umowa 
334/2017

zabezpieczenie pobytu dzieci z 
trudnych rodzin .

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie

1 224 011,16 zł

7 "Opieka szyta na miarę " 
Profesjonalizacja opieki 
domowej w województwie 
podkarpackim -  Umowa 
RPPK.08.03.00-18/0092/17
z dnia 29-12-2017 r.

Zwiększenie dostępu do usług 
społecznych i zdrowotnych

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

393 826,38 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 ŚWIADCZENIA MEDYCZNE USŁUGI MEDYCZNE W 
HOSPICJUM

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 6 743 138,44 zł
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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

Rafał Ciupiński - jednoosobowo
Janina Jaroń i Anna Toczek wspólnie Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 FUNDACJA COR ET VITA 363572703          
 

35-301 RZESZÓW UL.LWOWSKA 132 13,00 33,33

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 05-07-2020 r. -kontrola 
źródła promieniowania jonizującego w celach medycznych

1

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 27-09-2020 r -kontrola planowa projektu RPPK 08.03.00-
18-0092/17

1

3 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny- 04-11-2019- kontrola działu farmacji szpitalnej . 1

4 Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny - 12-12-2019 - kontrola wykorzystania szczepień 
ochronnych

1

5 Urząd Wojewódzki w Rzeszowie 09-12-2019 - kontrola wydatków z 1% 1

2020-10-14

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-14 14


