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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA SPEM DONARE

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat KONIŃSKI

Gmina ŚLESIN Ulica KLASZTORNA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość LICHEŃ 
STARY

Kod pocztowy 62-563 Poczta LICHEŃ STARY Nr telefonu 632708600

Nr faksu 632708605 E-mail 
hospicjum@lichen.pl

Strona www www.hospicjum.lichen.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-12-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30080303700000 6. Numer KRS 0000300810
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Ks. Wiktor Gumienny – Prezes Zarządu Fundacji

Ks. Stanisław Kosiorowski - Członek Zarządu Fundacji
Ks. Robert Krzywicki - Członek Zarządu Fundacji
Ks. Piotr Lach -Członek Zarządu Fundacji

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Ks. Wojciech Sokołowski - Przewodniczący Rady Fundacji
Ks. Krzysztof Jędrzejewski - Członek Rady Fundacji
Ks. Wacław Szyszko - Członek Rady Fundacji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.wspieranie i świadczenie opieki dla przewlekle chorych i 
cierpiących ból dzieci, młodzieży, dorosłych, ze schorzeniami, z 
którymi nie radzą sobie ich rodziny lub pozbawionych jakiejkolwiek 
opieki z powodu braku bliskich,
2.wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej oraz odnowy 
biologicznej na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samotnych 
i ubogich,
3.wspieranie i świadczenie opieki w zakresie pomocy rodzinie, 
osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, używki itp.) i zagubionym 
w życiu oraz ich rodzinom,
4.wspieranie i świadczenie doraźnej pomocy przybywającym 
pielgrzymom,
5.udzielanie duchowego wsparcia chorym i ich rodzinom

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele określone w rozdziale II § 4 poprzez 
prowadzenie działalności pożytku publicznego polegającej na – 
1) działalności wykonywanej w sposób nieodpłatny:
1.1.) 86.10.Z – działalność szpitali – (udzielanie świadczeń 
medycznych przez wyspecjalizowany zespół tj. lekarza, pielęgniarki, 
rehabilitanta, psychologa oraz duchownego,dostępnych przez całą 
dobę zarówno w ramach pobytu stacjonarnego w hospicjum),
1.2.) 88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, 
gdzie indziej niesklasyfikowana - (pomoc rzeczowa i finansowa dla 
rodzin żyjących pacjentów,  umożliwiająca im sprawowanie opieki w 
domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby, głównie 
na sfinansowanie kosztów pogrzebu),
1.3.) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – 
(organizowanie i wspieranie programu wsparcia w żałobie dla 
dorosłych, młodzieży i dzieci obejmujący nie tylko rodziny 
„Licheńskiego Hospicjum” ale wszystkich, którzy takiego wsparcia 
potrzebują. Program wsparcia w żałobie obejmuje pomoc w 
rozwiązywaniu problemów psychologicznych, duchowych i 
prawnych, świadczonych przez lekarzy, psychologów, prawników, 
pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów ),
1.4.) 87.90.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem – (w 
przypadku dzieci organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów 
wakacyjnych, pielgrzymek i innych form terapii zajęciowej ),
1.5.) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – 
(organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i 
staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki 
paliatywnej, organizowanie i finansowanie naboru oraz szkolenia 
wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej),
1.6.) 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna – (organizowanie i 
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finansowanie rehabilitacji osób objętych opieką paliatywną, osób 
niepełnosprawnych, osób starszych i samotnych, osób szczególnie 
pokrzywdzonych przez los),
1.7.) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – 
(organizowanie i finansowanie szkolenia rodzin osób objętych 
rehabilitacją do wykonywania podstawowej rehabilitacji w 
warunkach domowych),
1.8.) 94.91.Z – działalność organizacji religijnych–(organizowanie i 
współfinansowanie turnusów rehabilitacyjno – rekolekcyjnych),
1.9.) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – 
(organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i 
staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych dla personelu medycznego, pracowników 
hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych i objętych opieką paliatywną ),
1.10.) 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, 
gdzie indziej niesklasyfikowana – (praca wychowawcza, 
terapeutyczna, pomoc duchowa i psychologiczna dla Anonimowych 
Alkoholików, Dzieci Alkoholików, Wspólnot Krewnych i Przyjaciół 
Alkoholików, Dorosłych Dzieci Alkoholików),
1.11.) 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, 
gdzie indziej niesklasyfikowana – (praca wychowawczą, 
terapeutyczna, duchowa i psychologiczna dla narkomanów, dla 
osób uzależnionych od hazardu, dla osób uzależnionych od seksu i 
chorej miłości, dla osób uzależnionych od nikotyny i nie potrafiących 
poradzić sobie z obżarstwem oraz organizowanie i 
współfinansowanie spotkań w formie mityngów poszczególnych 
grup uzależnień),
1.12.) 94.91.Z – działalność organizacji religijnych – (organizowanie 
i współfinansowanie rekolekcji dla poszczególnych grup 
uzależnień),
1.13.) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – 
(organizowanie oraz finansowanie konferencji i kursów jako form 
kształcenia w dziedzinie terapii uzależnień),
1.14.) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji -
(organizowanie i szkolenie rodziców, kadry oświatowej na tematy 
związane z uzależnieniami i profilaktyką chroniącą przed wejściem 
w uzależnienie przez młodzież i dzieci ),
1.15.) 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, 
gdzie indziej niesklasyfikowana – (pomoc duchowa, psychologiczna 
i terapeutyczna dla rodzin, w których występuje zjawisko 
przemocy),
1.16.) 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, 
gdzie indziej niesklasyfikowana – (pomoc duchowa, psychologiczna 
dla małżeństw mająca na celu wzajemne zrozumienie i 
odnajdywanie celu oraz sensu wspólnego życia ),
1.17.) 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, 
gdzie indziej nie sklasyfikowana – (organizowanie współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i 
samorządowymi); 
2.) działalności wykonywanej w sposób odpłatny: 
2.1.) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – 
(organizowanie oraz finansowanie konferencji i kursów jako form 
kształcenia w dziedzinie terapii uzależnień),
2.2.) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji -  
(organizowanie i szkolenie rodziców, kadry oświatowej na tematy 
związane z uzależnieniami i profilaktyką chroniącą przed wejściem 
w uzależnienie przez młodzież i dzieci ),
2.3.) 94.91.Z – działalność organizacji religijnych – (organizowanie i 
współfinansowanie rekolekcji dla poszczególnych grup uzależnień),
2.4.) 87.90.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem – (w 
przypadku dzieci organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów 
wakacyjnych, pielgrzymek i innych form terapii zajęciowej ),
2.5.) 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, 
gdzie indziej niesklasyfikowana – (praca wychowawcza, 
terapeutyczna, duchowa i psychologiczna dla narkomanów, dla 
osób uzależnionych od hazardu, dla osób uzależnionych od seksu i 
chorej miłości, dla osób uzależnionych od nikotyny i nie potrafiących 
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poradzić sobie z obżarstwem oraz organizowanie i 
współfinansowanie spotkań w formie mityngów poszczególnych 
grup uzależnień),
2.6.) 94.91.Z – działalność organizacji religijnych – (organizowanie i 
współfinansowanie turnusów rehabilitacyjno – rekolekcyjnych),
2.7.) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji – 
(organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i 
staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych dla personelu medycznego, pracowników 
hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych i objętych opieką paliatywną ).

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw dziecka

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W roku 2011 działalność organizacji realizowana była poprzez Licheńskie 
Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym oraz Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Licheń z oddziałem Hospicjum im.bł.St.Papczyńskiego oraz 
działalność świetlicy jako placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia 
dziennego. 
Opieką hospicjum objęte były schorzenia wymienione w Międzynarodowej 
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.W 2011 
roku do Hospicjum przyjęto 102 osoby, w tym  50 kobiet i 52 mężczyzn. Średnia 
wieku pacjentów wynosiła ogółem 72 lata, w tym dla kobiet 74 lata, dla 
mężczyzn 69 lat. W ciągu roku w hospicjum zmarło 90 osób, wypisano do domu 
bądź do innych podmiotów leczniczych 4 osoby. Na przyjęcie do hospicjum 
oczekiwało w ciągu roku ogółem 205 osób, z czego 48 osób zrezygnowało z 
różnych przyczyn (przyjęcie do innego ośrodka, zgon, inne względy). Odmów 
przyjęcia z uwagi na schorzenie niezgodne z wymogami kontraktu z NFZ dla 
opieki hospicyjnej udzielono 55 osobom.
W hospicjum opiekę duchową nad pacjentami, ich rodzinami sprawował kapelan 
hospicyjny. W kaplicy hospicyjnej odprawiana była codzienna Msza święta. Na 
bieżąco udzielany był pacjentom sakrament namaszczenia chorych. W ciągu 
2011 roku obchodzone były wraz z chorymi i ich rodzinami święta (śniadanie 
wielkanocne, kolacja wigilijna), odprawiane nabożeństwa (majowe, czerwcowe, 
październikowe, Droga Krzyżowa). 
W roku 2011 kontynuowana była działalność wolontariatu hospicyjnego w formie 
wolontariatu medycznego oraz akcyjno – biurowego. Działalność wolontariatu 
medycznego polegała głównie na pomocy w pielęgnacji, spacerach, poruszaniu 
się na wózku, czytaniu i rozmowie z chorymi. Osoby, które nie czuły się na siłach 
towarzyszyć ciężko chorym współpracowały z hospicjum w formie wolontariatu 
akcyjnego, pozyskując darczyńców i promując ideę hospicyjną. 
W 2011 funkcjonowało także Biuro Wolontariatu, pracujące  przez pięć dni w 
tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00. Biuro 
Wolontariatu jest ośrodkiem, które promuje i organizuje działalność wolontaryjną 
na rzecz NZOZ Licheń z oddziałem Hospicjum im. bł. Stanisława 
Papczyńskiego. Biuro stymuluje współpracę różnych środowisk w zakresie 
wolontariatu poprzez następujące formy działań: prowadzenie Biura 
Pośrednictwa Pracy dla Wolontariusza, organizowanie spotkań informacyjnych 
dla wolontariuszy, promocję wolontariatu w środowisku lokalnym oraz udzielanie 
informacji z zakresu wolontariatu hospicyjnego społeczności lokalnej.
Wolontariat w Licheńskim Hospicjum umożliwia integrację i rozwój wolontariuszy 
poprzez organizowanie np. szkoleń, rekolekcji, grup wsparcia, klubu 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

ochrona i promocja zdrowia
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wolontariusza. Wyróżnikiem naszym jest to że mamy wolontariuszy z całej 
polski, młodzież oraz osoby starsze.   
Do końca roku w bazie zarejestrowanych było 28 wolontariuszy medycznych, 
przeszkolonych i przygotowanych do opieki nad pacjentami Hospicjum. W 
2011r. przeprowadzono 2 szkolenia dla wolontariuszy. W drugie środy każdego 
miesiąca organizowane są comiesięczne spotkania z wolontariuszami gdzie 
podsumowujemy cały miesiąc pracy, przedstawiamy nowe pomysły współpracy, 
rozmawiamy o propozycjach jak i również problemach jakie występują w 
działaniach wolontaryjnych. Dla wolontariuszy zorganizowany został Dzień 
Wolontariusza w dniu14 grudnia,gdzie podziękowaliśmy im za ciężką pracę, 
którą każdy z nich wkłada na co dzień swoją posługą. Została odprawiona msza 
święta w intencji wolontariuszy oraz wręczyliśmy drobne upominki. W roku 
szkolnym odwiedziliśmy przedszkole, dwie szkoły podstawowe, trzy szkoły 
gimnazjalne, trzy szkoły ponadgimnazjalne oraz szkołę wyższą z miasta Konina, 
z godzinną prezentacją Wolontariatu Hospicyjnego, by zachęcić do działań 
wolontaryjnych. W roku 2011 kontynuowana była podpisana z PWSZ w Koninie 
umowa o współpracy, owocująca poszerzeniem możliwości działań 
wolontaryjnych, edukacją młodzieży w tematyce Wolontariatu, pozyskiwaniem 
nowych kandydatów na wolontariuszy oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć 
promocyjnych. Zapraszane były zaprzyjaźnione instytucje szkolnictwa np. 
przedszkola, szkoły do uczestnictwa w codziennym życiu Hospicjum, poprzez 
zorganizowanie przedstawień, wystąpień, w celu edukacji społeczeństwa 
lokalnego oraz uatrakcyjnienia pobytu naszym pacjentom. 
W dniu 7 października 2011 r. (w przeddzień Światowego Dnia Opieki 
Paliatywnej i Hospicjów) zorganizowaliśmy koncert pt. ,,Głosy dla Hospicjów” – 
koncert miał na celu promocję Wolontariatu hospicyjnego, solidarność w tym 
dniu z innymi Hospicjami. W koncercie uczestniczyło 430 osób wraz z 62 
wolontariuszami akcyjnymi. Pozyskane środki finansowe w wysokości 21 930 zł 
przeznaczono w  całości na cele statutowe Fundacji. Wszystkie ważne 
informacje na temat Wolontariatu, jak i również galerię zdjęć z podjętych działań 
wolontaryjnych można zobaczyć na naszej stronie- www.hospicjum.lichen.pl  
W 2011 po raz trzeci zrealizowano przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół 
Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie projekt „Pola Nadziei”. Jest to 
coroczna kampania prowadzona przez krakowskie Hospicjum. Żonkile są 
międzynarodowym symbolem nadziei. Wiosną, kiedy żonkile kwitną - zbieramy 
fundusze na prowadzenie opieki hospicyjnej. Celem prowadzonej akcji jest 
również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na 
potrzeby osób chorych. Od 2003 roku Pola Nadziei realizowane są przez 
Hospicja z innych miast Polski. W październiku 2010 posadziliśmy około 1200 
sadzonek żonkili, a to wszystko po to by na wiosnę 2011 roku, gdy żonkile 
urosną zorganizować szeroko zakrojoną akcję charytatywną w celu zebrania 
funduszy na utrzymanie i funkcjonowanie Licheńskiego Hospicjum. W roku 2011
 dzięki tej akcji udało się zgromadzić środki finansowe w wysokości 19 977,65 zł, 
które w całości zostały przeznaczone na cele statutowe Fundacji Spem Donare.  
 

W roku 2011 pracujący w Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom 
Uzależnionym psycholodzy, terapeuci i wolontariusze przeprowadzili 1998. 
rozmów indywidualnych i porad. Rozmowy dotyczyły następujących problemów: 
uzależnienie od alkoholu, narkotyków, nikotyny, seksu, uzależnienie od gier 
hazardowych, internetu, zakupów,  współuzależnienie, przemoc w rodzinie - 
(1360 rozmów) oraz problemów rodzinnych tj. problemów małżeńskich, 
rodzinnych, wychowawczych, naturalnego planowania rodziny oraz 
bezpośredniego przygotowania do małżeństwa, związków niesakramentalnych, 
rozwodów, separacji, a także problemów religijnych (618 rozmów). Porady 
udzielane były również przez internet. Licheńską internetową stronę 
www.pomoclichen.pl odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób rocznie, prowadzone 
są również rozmowy przez skype’a, informacje i porady udzielane są coraz 
częściej drogą email-ową  i listowną. Liczba tych rozmów systematycznie rośnie. 
Rozmowy w LCPRiOU prowadzili duszpasterze, psycholodzy, terapeuci oraz 
wolontariusze telefonicznie i w bezpośrednim kontakcie. W tym okresie pracował 
duszpasterz, dwóch psychologów oraz 59 wolontariuszy w poradni alkoholowej i 
12 wolontariuszy w poradni rodzinnej – podczas zjazdów i dyżurów. W LCPRiOU 
odbywały się spotkania grup samopomocowych AA, Al-Anon i  SLAA. 
W 2011 roku zorganizowano warsztaty psychologiczne oraz rekolekcje 
wielkopostne i adwentowe dla środowisk trzeźwościowych,  rekolekcje dla 
małżeństw i dwa spotkania rekolekcyjne dla narzeczonych w następujących 
terminach:
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• Warsztaty psychologiczne „Stres – radzenie sobie w trudnych sytuacjach” – 4-
6.02.2011r.
• Rekolekcje adwentowe – 2-4.12.2011r.
• Rekolekcje dla małżeństw – 28-30.01.2011r.
• Rekolekcje dla narzeczonych 25-27.02.2011; 9-11.09.2011
• Rekolekcje wielkopostne – 11-13.03.2011; 18-20.03.2011
Odbyło się również kilka prelekcji i pogadanek dla grup zorganizowanych na 
temat uzależnień i przemocy w rodzinie, rozdano ponad 40 tys. ulotek 
informacyjnych na temat rodziny i różnych uzależnień. Z pomocy LCPRiOU 
korzystają okoliczni mieszkańcy, pielgrzymi z całej Polski i Polacy mieszkający 
za granicą. Zorganizowano XIX Licheńskie Ogólnopolskie Spotkania 
Trzeźwościowe przy współpracy z miejscową grupą AA. Udział w nich wzięło 
około dwudziestu tysięcy wiernych, a  ponad 200 osób w tym czasie skorzystało 
z indywidualnych rozmów z psychologami, terapeutami i wolontariuszami.  Z  tej 
okazji wydano biuletyn informacyjny „Mityng pod gwiazdami” w nakładzie 5 tys. 
egzemplarzy.  Zorganizowano również po raz drugi wspólnie z Duszpasterstwem 
Trzeźwości Diecezji Włocławskiej „Diecezjalny Dzień Oświaty Trzeźwościwej”, 
który skupił kilkuset wiernych zainteresowanych problematyką uzależnień, w tym 
czasie z indywidualnych rozmów z psychologami i terapeutami skorzystało 
ponad 20 osób. Licheńskie Spotkania Rodzin pod nazwą „Piknik z mamą i tatą w 
Licheniu” zorganizowano po raz trzeci. Wzięło w nich udział kilka tysięcy dzieci i 
dorosłych. W programie była msza św. dla dzieci i młodzieży z okazji 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego, prelekcja na temat relacji w małżeństwie, 
gry i zabawy dla dzieci i rodzin, koncert „Dzieci z Brodą”, targi książki rodzinnej 
oraz rozmowy indywidualne z psychologami i doradcami rodzinnymi, z których 
skorzystało kilkanaście osób. Statystyka udzielonej ogółem w ciągu pomocy w 
ramach działalności LCPRiOU w roku 2011 przedstawia się następująco: osoby 
uzależnione od alkoholu – 247 osoby, osoby uzależnione od narkotyków –  15 
osób, osoby uzależnione od nikotyny – 47 osób, pozostałe uzależnienia – 49 
osób, współuzależnieni – 639 osób, ofiary przemocy – 17 osób, problemy 
emocjonalne – 208 osób, DDA – 38 osób, Inne przypadki  – 51 osób, problemy 
rodzinne i małżeńskie – 366 osób, problemy wychowawcze – 49 osób, problemy 
z poczęciem dziecka – 119 osób
Świetlica była dogodnym miejscem dla dzieci pochodzących z rodzin 
patologicznych i zagrożonych, gdzie mogły doświadczyć atmosfery miłości i 
przyjaźni. Prowadzone w niej zajęcia i kółka zainteresowań pozwoliły im na 
ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu przez rozwijanie swoich umiejętności 
i talentów. Istotną kwestią w jej funkcjonowaniu była działalność edukacyjna i 
profilaktyczna w dziedzinie uzależnień. Duży nacisk położono na kształtowanie 
wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw wobec Boga, drugiego człowieka i 
samego siebie, ze szczególnym uwzględnieniem postawy etyczno-moralnej.
Zajęcia w Świetlicy parafialnej dla dzieci i młodzieży odbywają się od 
poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 18.00. – opiekun p. Renata Walczak.  
Prowadzone są następujące kółka zainteresowań i zajęcia:
• Język angielski–p.Robert Adamczyk, uczestniczyło 12 osób
• Korepetycje z matematyki-p.Marcin Nowinowski, uczestniczyło 8 osób
• Nauka gry na gitarze- uczniowie pod opieką p. Renaty Walczak, uczestniczyły 
2 osoby
• Chórek „Jutrzenka”–p.Ewa Pawlak, ks.Waldemar Kowalski, uczestniczyło 30 
osób 
• Odrabianie lekcji- p.Renaty Walczak, uczestniczyło 14 osób
• Zajęcia dowolne -p.Renaty Walczak, uczestniczyło 35 osób
Prowadzący zajęcia nauczyciele oraz współpracujący ze świetlicą terapeuci, 
duszpasterze i liderzy grup wsparcia działali na zasadzie wolontariatu. 
Działalność placówki zaaprobowana została przez społeczność lokalną, okoliczni 
mieszkańcy i rodzice dzieci włączyli się w wydarzenia związane z jej 
działalnością. Działalność świetlicy częściowo finansowana była ze środków 
uzyskanych na podstawie zawartej z Gminą Ślesin na wykonanie zadania 
publicznego przez organizacje pozarządową – prowadzenie placówki 
opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego – świetlicy dla dzieci i młodzieży

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj
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2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

2067

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1.udzielanie świadczeń medycznych przez wyspecjalizowany 
zespół tj.lekarza,pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa oraz 
duchownego, dostępnych przez całą dobę zarówno w ramach 
pobytu stacjonarnego w hospicjum (86.10.Z)
2.pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin żyjących pacjentów 
(88.99.Z)
3.praca wychowawcza, terapeutyczna, pomoc duchowa i 
psychologiczna dla Anonimowych Alkoholików, Dzieci 
Alkoholików, Wspólnot Krewnych i Przyjaciół Alkoholików, 
Dorosłych Dzieci Alkoholików (88.99.Z)
4.praca wychowawczą, terapeutyczna, duchowa i psychologiczna 
dla narkomanów, dla osób uzależnionych od hazardu, dla osób 
uzależnionych od seksu i chorej miłości, dla osób uzależnionych 
od nikotyny i nie potrafiących poradzić sobie z obżarstwem oraz 
organizowanie i współfinansowanie spotkań w formie mityngów 
poszczególnych grup uzależnień (88.99.Z)
5.organizowanie i finansowanie naboru oraz szkolenia 
wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej (85.59.B)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 86.10.Z

88.99.Z

85.59.B

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdr Licheń Stary 121

2 Placówka opiekuńczo-wychowawcz Licheń Stary 101
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

- organizowanie i współfinansowanie rekolekcji dla 
poszczególnych grup uzależnień (94.91.Z)
- praca wychowawcza, terapeutyczna, duchowa i psychologiczna 
dla narkomanów, dla osób uzależnionych od hazardu, dla osób 
uzależnionych od seksu i chorej miłości, dla osób uzależnionych 
od nikotyny i nie potrafiących poradzić sobie z obżarstwem oraz 
organizowanie i współfinansowanie spotkań w formie mityngów 
poszczególnych grup uzależnień (88.99.Z)
- organizowanie oraz finansowanie konferencji i kursów jako form 
kształcenia w dziedzinie terapii uzależnień (85.59.B)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.91.Z

88.99.Z

85.59.B

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Kod PKD:

Kod PKD:
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 4 409 516,49 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 283 740,87 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5 925,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0,00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 78 560,12 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 14 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

14 000,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 423 694,25 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

Druk: MPiPS 9

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


0,00 zł

2 373 626,60 zł

5 860,00 zł

41 907,65 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 300,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 119 850,62 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -646,15 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 78 560,12 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Cele statutowe-działalność Hospicjum im.bł.Stanisława Papczyńskiego 78 514,52 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 304 675,74 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

3 739 971,23 zł 0,00 zł

6 571,15 zł 0,00 zł

0,00 zł

558 107,88 zł 0,00 zł

4 920,00 zł 0,00 zł

25,48 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

1 Hospicjum im.bł.Stanisława Papczyńskiego 6 766,00 zł
2 Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym 45,60 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

69,0 osób

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)

62,2 etatów

11,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
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142,00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 142,00 osób

28,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

3,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 25,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 2 266 599,81 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

2 230 080,61 zł

2 225 492,21 zł

nagrody

premie

0,00 zł

4 588,40 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 36 519,20 zł

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

2 266 599,81 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 5 229,68 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 261 370,13 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

0,00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

2 506,89 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

13 050,00 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Prowadzenie gminnej placówki opiekuńczo-wychowawczej  wsparcia dziennego w 
zakresie działań opiekuńczo-wychowawczych przeznaczonej dla dzieci z rodzin 
ubogich i dysfunkcyjnych

14 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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 (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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Ks. Wiktor Gumienny/Prezes Zarządu/06.07.2012
Ks. Stanisław Kosiorowski/Członek Zarządu/06.07.2012
Ks. Robert Krzywicki/Członek Zarządu/06.07.2012
Ks. Piotr Lach/Członek Zarządu/06.07.2012

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola kompleksowa bloku żywienia. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Koninie

2011-11-07
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