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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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. TORUŃ

Powiat M. TORUŃ

Ulica GRUNWALDZKA Nr domu 64 Nr lokalu 

Miejscowość TORUŃ Kod pocztowy 87-100 Poczta TORUŃ Nr telefonu 534331433

Nr faksu E-mail 
stowarzyszenie@hospicjums
wiatlo.pl

Strona www www.stowarzyszenie-hospicjum-swiatlo.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-11-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34089051300000 6. Numer KRS 0000381984

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

Dorota Żabińska Prezes TAK

Małgorzata Olszewska Wiceprezes TAK

Katarzyna Lipińska Sekretarz 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

Mirosława Jastrzębska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Nikoletta Maria Strzelecka Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Małgorzata Fopka-
Kowalczyk

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM "ŚWIATŁO"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Działalność charytatywna na rzecz osób cierpiących na nieuleczalne 
choroby oraz ich rodzin;
2. Udzielanie osobom wypisanym w pkt. 3 § 3 niniejszego statutu wsparcia 
w zakresie opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i socjalnej 
przystosowanej do ich szczególnych potrzeb.
3. Udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu 
opieki nad chorym.
4. Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu innych problemów związanych 
z chorobą.
5. Promocja idei opieki hospicyjno-paliatywnej wśród społeczeństwa;
6. Ochrona i promocja zdrowia;
7. Działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób chorych, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
8. Działalność na rzecz rodzin przeżywających kryzys żałoby;
9. Promocja i organizowanie wolontariatu;
10. przeciwdziałanie patologiom społecznym;
11. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom zajmującym 
się w sytuacji kryzysu choroby oraz wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. pomoc rzeczową i finansową dla chorych w terminalnym okresie 
choroby;
2. pomoc społeczną i edukacyjną chorym i członkom ich rodzin;
3. wypożyczanie sprzętu medycznego;
4. organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, szkoleniach 
z zakresu opieki paliatywnej;
5. prowadzenie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej;
6. informowanie społeczeństwa o swojej działalności poprzez współpracę 
z prasą, radiem, telewizją oraz własną działalność wydawniczą;
7. propagowanie idei i metod opieki nad ludźmi ciężko chorymi 
i osamotnionymi, zwłaszcza znajdującymi się w końcowym okresie życia.
8. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji celów 
Stowarzyszenia;
9. organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia;
10. pozyskiwanie funduszy publicznych;
11. podnoszenie materialnego, psychicznego i duchowego komfortu życia 
pacjentów przebywających w opiece stacjonarnej i domowej Hospicjum 
„Światło” oraz osób osieroconych;
12. prowadzenie naboru i szkolenie wolontariuszy;
13. szkolenie pracowników Hospicjum „Światło”;
14. organizację i dofinansowywanie wyjazdów integracyjnych personelu, 
wolontariuszy oraz sympatyków Hospicjum „światło”;
15. działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów 
szkoleniowych, informacyjnych i literatury naukowej z dziedziny opieki 
paliatywnej;
16. organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, turystycznych 
i sportowych;
17. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, organami administracji 
państwowej oraz organizacjami pozarządowymi postanowień w zakresie 
realizacji postanowień Statutu;
18. inne formy działalności Stowarzyszenia umożliwiające skuteczną 
realizację celów Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Stowarzyszenie Hospicjum „Światło” to organizacja powstała z inicjatywy pracowników i przyjaciół 
Hospicjum „Światło” - osób, które na co dzień opiekując się chorymi u kresu życia, najlepiej potrafią 
rozpoznać ich problemy i potrzeby.

Misją organizacji jest troska o godność człowieka w kryzysie choroby.

Realizowana jest ona m.in. poprzez promocję idei opieki paliatywno-hospicyjnej, podejmowanie 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

i oswajanie tematu kresu życia czy uwrażliwienie na potrzeby osób borykających się z kryzysem 
choroby. Zauważyć należy równie działania mające na celu podnoszenie materialnego, psychicznego 
i duchowego komfortu życia pacjentów korzystających z opieki domowej i stacjonarnej Hospicjum 
„Światło”, osób osieroconych, chorych przewlekle czy niepełnosprawnych.

Do głównych działań podjętych przez organizację w minionym roku należy zaliczyć:

1) Działalności wspomagającej technicznie i finansowo Hospicjum „Światło” :
a) sfinansowanie bądź dofinansowaniu zakupu szeregu sprzętów i środków medycznych oraz 
rehabilitacyjnych dla Hospicjum „Światło”, m.in.: ambulansu, wózków inwalidzkich, koncentratorów 
tlenu, ssaków medycznych, materaców przeciwodleżynowych, taśm rehabilitacyjnych, piłek i gum do 
ćwiczeń z oporem,
b) sfinansowanie zakupu bielizny pościelowej, kołder oraz poduszek dla chorych objętych opieką 
stacjonarną oraz domową,
c) sfinansowanie zakupu szeregu środków do codziennej pielęgnacji dla chorych objętych zarówno 
opieką stacjonarną jak i domową,

2) Działalności wspomagająca szkoleniowo Hospicjum „Światło”:
a) pośredniczenie w upowszechnianiu informacji o możliwości uczestniczenia w szkolenia z zakresu 
wsparcia osób niepełnosprawnych, ekonomi społecznej i innych.
b) realizacja zadania publicznego p.n.: „Wolontariusz hospicyjny – członek personelu medycznego. Cykl 
holistycznych szkoleń dla wolontariuszy” - szkolenia adresowanego do wolontariuszy Hospicjum 
„Światło”.
W ramach realizacji zadania przeprowadzono 4 odrębne szkolenia: „Wolontariusz – asystent osoby 
chorej. Praktyczne metody pielęgnacji”, „Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem w pracy 
wolontariusza. Wolontariusz w obliczu kryzysu choroby”, „Czy można oswoić śmierć. Wolontariusz 
wobec śmierci, żałoby i jej przeżywania” i „Problemy natury duchowej osoby umierającej i jej rodziny”.
Tematyka szkolenia w sposób holistyczny podejmowała zagadnienia związane ze sztuką towarzyszenia 
osobie nieuleczalnie chorej w jej zmaganiach z choroba i cierpieniem na różnych polach pracy 
wolontariusza w hospicjum. Miały na celu nie tylko podniesienie kwalifikacji i umiejętności 
wolontariusza ale również troskę o jego psychiczną  higienę.
W ramach realizacji zadania odbywały się również comiesięczne spotkania superwizyjne dla 
wolontariuszy.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń i Samorządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.

3) Edukację społeczną i promocję idei opieki paliatyno-hospicyjnej w środowisku lokalnym:
a) przeprowadzenie zajęć edukacyjnych promujących ideę opieki paliatywno-hospicyjnej realizowane w 
szkołach średnich i gimnazjach regionu,
b) realizacja inicjatywy lokalnej p.n. „Szkolenie dla Liderów hospicyjnego wolontariatu edukacyjnego” - 
szkolenia adresowanego do nauczycieli, nauczycieli-bibliotekarzy, studentów wszystkich kierunków 
związanych z pomaganiem (helping professions) oraz zainteresowanych wolontariatem hospicyjnym, 
którzy chcieli podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie niesienia pomocy potrzebującym w aspekcie 
wolontariatu pozamedycznego.
W ramach realizacji inicjatywy przeprowadzono miesięczne szkolenie (13h) mające na celu 
wyposażenie jego uczestników w narzędzia do propagowania idei opieki paliatyno-hospicyjnej. Po 
zakończonym szkoleniu uczestnicy odbyli 45minotowe zajęcia w szkołach.
c) prowadzenie FunPage'a Stowarzyszenia Hospicjum Światło
www.facebook.com/StowarzyszyenieenieHospicjumSwiatlo,
d) realizacja akcji „Korki” polegająca na zbiórce plastikowych nakrętek i innych tworzyw z 
polipropylenu. 
Obok popularyzowania idei opieki paliatywno-hospicyjnej ma ono na celu również kształtowanie 
postaw proekologicznych, a co za tym idzie podnoszenie świadomości ekologicznej 
Istotne by na powyższe problemy uwrażliwiać dzieci i młodzież, dlatego też opisywane działanie 
adresowane jest przede wszystkim do szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.
e) udział w eventach, których (poprzez badanie podstawowych parametrów życiowych, prezentowanie 
odczytów oraz edukacje prozdrowotną) miał na celu budzenie wrażliwości na potrzeby osób u kresu 
życia:
- Run Toruń - Zwiedzaj ze Zdrowiem! (19.04.2015),
- Święto Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego (14.06.2015),
- Festiwal Św. Jakuba w Ciechocinie (26.06.2015),
- XIX Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne Diabetica Expo 2015 (25-26.09.2015),
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- marsz Nordic Walkingu z okazji Światowego Dnia Marszu (3.10.2015),
- „Głosy dla Hospicjum” - koncert z okazji Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej 
(10.10.2015),
- 33 Toruń Marathon (25.10.2015),
- II Kawiarenka Obywatelska Seniora w ramach XII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych 
(28.10.2015).

4) działalność na rzecz osób przeżywających kryzys żałoby, ze szczególnym uwzględnieniem 
osieroconych dzieci – przygotowanie i przekazanie paczek z produktami żywnościowymi i zabawkami 
przy okazji Świąt Bożego Narodzenia.

5) działalność charytatywna w szczególności na rzecz osób cierpiących na nieuleczalne choroby:
a) realizacja akcji „Przybij piątkę z Hospicjum Światło”, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy 
ludzi borykających się z kryzysem choroby, a przede wszystkim budzenie poczucia solidarności z nimi.
W realizację działań mógł włączyć się każdy zainteresowany. Wystarczyło tylko uruchomić w opcjach 
swojego konta bankowego  zlecenie stałe w kwocie 5 zł na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum Światło. 
W wymiarze miesięcznym nie jest to duży koszt, wręcz nieodczuwalny dla portfela. Natomiast w skali 
roku i przy większej grupie osób daje konkretną sumę.
b) koncert charytatywny „Natalka Innym”, którego celem było zebranie środków finansowych na zakup 
ambulansu medycznego oraz dofinansowanie remontu sali rehabilitacyjnej i jej doposażenie.

6) Ochrona i promocja zdrowia – popularyzowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia poprzez 
udział drużyny Stowarzyszenie Hospicjum Światło w biegu 10 km Run Toruń, całorocznym cyklu imprez 
biegowych Grand Prix Łubianka Cross oraz w  Festiwalu Św. Jakuba.

7) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu choroby oraz 
wyrównanie szans tych rodzin:
a) realizacja zadania publicznego p.n.: „Razem dla siebie. Program wsparcia otoczenia osób 
niepełnosprawnych i przewlekle chorych”.
W ramach realizacji zadania w domu chorego przeprowadzono indywidualne, dwutygodniowe 
warsztaty adresowane do opiekuna rodzinnego oraz comiesięczny Tydzień Porad dla Rodziny.
Dzięki zajęciom z opiekunem medycznym, rehabilitantem i psychologiem u beneficjentów projektu 
nastąpiło realne podwyższenie umiejętności w zakresie technik pielęgnacji i opieki nad chorymi. Nabyli 
oni również umiejętność zdrowej koncentracji na swoich potrzebach, nauczyli się odbudowywać lub 
ochraniać własną tożsamość i autonomię, która zanika podczas długotrwałej opieki lub niewiedzy 
dotyczącej metod pielęgnacji.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń i Województwa Kujawsko-
Pomorskiego.
b) realizacja programu „Nie jesteś sam. Pomoc osobom chorym, niesamodzielnym oraz 
niepełnosprawnym”, mający na celu pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym przewlekle, 
onkologicznie oraz chorym u kresu życia, poprzez wsparcie w zaspokajaniu  podstawowych potrzeb 
życiowych i rehabilitacyjnych .
Zadanie został sfinansowane ze środków własnych Stowarzyszenia Hospicjum Światło.
c) refundacja kosztów poniesionych z tytułu zakupu leków i specjalistycznych opatrunków osobom 
borykającym si ę z kryzysem choroby, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

8) działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób chorych oraz zagrożonych wykluczeniem 
społecznym:
a) prowadzenie Pobytu Dziennego – placówka dziennego wsparcia osób chorych onkologiczne i 
przewlekle, chorych u kresu życia, osób niepełnosprawnych, samotnych oraz seniorów.
Jego celem jest uaktywnienie społeczne uczestników poprzez umożliwienie im samodzielnego 
funkcjonowania w społeczeństwie, polepszenie funkcjonowania psychofizycznego uczestników poprzez 
działania terapeutyczne, ogólnousprawniające formy terapii rehabilitacyjnej oraz profilaktykę 
zapewniającą utrzymanie aktualnego stanu i niedopuszczenie do pogłębienia się dysfunkcji.
b) realizacja zadania publicznego p.n.: „CLUB 60+. Wsparcie aktywności i integracji seniorów”.
W ramach realizacji zadania podjęto działania z zakresu wsparcia aktywności dla 10-15 osób starszych, 
będących podopiecznymi Pobytu Dziennego oraz seniorów chcących aktywnie integrować się z 
podopiecznymi Pobytu Dziennego.
Beneficjenci zadania wzięli udział m.in.: w zajęciach z aktywizacji fizycznej, zajęciach manualnych, 
profilaktyce onkologicznej i wyjściach kulturalnych.
Dzięki realizacji zadania nastąpił wzrost aktywności fizycznej i integracji beneficjentów, seniorzy 
rozpoczęli aktywny tryb życia, nastąpił wzrost wiedzy o profilaktyce żywieniowej i zdrowotnej, pojawiły 
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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)

5158

3

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)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

się oraz zwiększyły kontakty społeczne, a także wzrosło poczucie własnej wartości oraz „użyteczności” 
dla innych.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.
c) realizacja zadania publicznego p.n.: „Bądź aktywny w Toruniu. Zajęcia dla Seniorów”.
W ramach realizacji zadania podjęto działania z zakresu wsparcia aktywności osób w wieku 
emerytalnym (60+). Wsparciem objęto 10-15 niepełnosprawnych jaki zdrowych fizycznie kobiet i 
mężczyzn z Torunia.
Beneficjenci zadania uczestniczyli m.in. w Zumbie Gold, Gimnastyce 60+, Areobicu 60+, profilaktyce 
żywieniowej czy wyjściach kulturalnych.
Dzięki realizacji zadania  upowszechniono dobre praktyki w zakresie aktywności społecznej i fizycznej 
osób starszych, zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa seniorów, nastąpił wzrost zachowań 
prozdrowotnych, zwiększyła się liczba osób realizujących własne pasje i umiejętności.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń.

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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Pomoc społęczna, bez 
zakwaterowania, 
nigdzie indziej 
niesklasyfikowana;
pomoc rzeczowa I 
finansowa dla chorych 
w terminalnym okresie 
choroby, m.in.: 
refundacja zakupu 
leków I 
specjalistycznych 
opatrunków osobom 
borykającym się z 
kryzysem choroby, 
znajdującym się trudnej 
sytuacji finansowej;
pomoc rodzinom i 
osóbom znajdującym 
się w sytuacji kryzysu 
choroby oraz 
wyrównywanie szans 
tych rodzin, m.in.: 
poprzez realizację 
zadania publicznego 
„Razem dla siebie. 
Program wsparcia 
otoczenia osób 
niepełnosprawnych i 
przewlekle chorych”.
W ramach realizacji 
zadania w domu 
chorego 
przeprowadzono 
indywidualne 
warsztay/szkolenia dla 
jego rodziny, 
prowadzone kolejno 
przez opiekuna 
medycznego, 
fizjoterapeutę oraz 
psychologa.

88.99.Z
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ochrona i promocja 
zdrowia

Pozostała działalność w 
zakresie opieki 
zdrowotnej;
Popularyzowanie 
aktywności fizycznej I 
zdrowego trybu życia 
poprzez udział 
reprezentacji 
Stowarzyszenia 
Hospicjum “Światło” w 
IV edycji biegu Run 
Toruń – Zwiedzaj ze 
zdrowiem! Oraz w 
całorocznej edycji 
Grand Prix Łubianka 
Cross 2015.
Biegania, jako 
najprostsza forma 
ruchu to bardzo ważny 
element zdrowego 
zdrowego tryby życia.
Popularyzowanie takiej 
poprzez zachęcanie do 
dbania o siebie i swój 
organizm, wpisuje się w 
działania mające na 
celu promocję zdrowia I 
profilaktykę chorób;
Edukacja członków 
rodzin osób chorych na 
temat dużej roli 
samotroski i higieny 
psychicznej w myśl 
zasady „zdrowie 
opiekuna 
wyznacznikiem dobrej 
opieki nad chorym”.

86.90.E
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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. 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

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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Pozostałe, pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane;
Zajęcia edukacyjne 
promujące ideę opieki 
paliatywno-hospicyjnej 
realizowane w szkołach 
średnich i gimnazjach 
regionu;
Realizacja zadani 
publicznego p.n. 
„Wolontariusz 
hospicyjny - członek 
personelu medycznego. 
Cykl holistycznych 
szkoleń dla 
wolontariuszy”, 
szkolenia adresowane 
do wolontariuszy 
hospicyjnych oraz osób 
zainteresowanych ta 
tematyką. W ramach 
realizacji zadania 
przeprowadzono 4 
jednostkowe szkolenia.
Realizacja Inicjatywy 
Lokalnej, p.n. 
„Szkolenie dla Liderów 
hospicyjnego 
wolontariatu 
edukacyjnego”, 
adresowanej do 
nauczycieli, liderów 
szkolnego wolontariatu 
hospicyjnego jak i do 
uczniów, podniosło u 
jego beneficjentów 
kompetencje w zakresie 
wsparcia chorych.

85.59.B
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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) 344,363.56 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 344,113.56 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 250.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

43,675.30 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 132,291.97 zł

2,535.00 zł

90,507.51 zł

26,273.99 zł

12,975.47 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 168,146.29 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 43,675.30 zł
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2.4. Z innych źródeł 250.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 169,233.80 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 46,495.54 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: 174,879.76 zł 46,495.54 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

174,879.76 zł 46,495.54 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu choroby 
oraz wyrównanie szans tych rodzin

27,526.87 zł

2 Działalność wspomagająca technicznie i finansowo Hospicjum „Światło” 9,522.83 zł

3 Działalność wspomagająco szkoleniowo Hospicjum „Światło” 3,975.00 zł

4 Edukacja społeczna i promocja idei opieki paliatywno-hospicyjnej w środowisku lokalnym 4,203.71 zł

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

11,765.68 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

1.0 osób

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

0.4 etatów

24.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

16.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł
0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 11



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)

0.00 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

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 57,214.39 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

7,935.39 zł

7,328.84 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

500.00 zł

- inne świadczenia 106.55 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 49,279.00 zł

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

49,279.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 49,279.00 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

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

13.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

10.00 osób

3.00 osób
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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)

609.77 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)

54.95 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

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

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)

290.13 zł

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

1,080.00 zł

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

675.00 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)

brak

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)

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

2,885.00 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

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

1 „Wolontariusz hospicyjny -
 członek personelu 
medycznego.
Cykl holistycznych szkoleń 
dla wolontariuszy”

- podniesienie kompetencji z 
zakresu wsparcia chorych,
- odciążenie rodzin w opiece 
nad chorym,
- podjęcie i oswojenie  kresu 
życia,
- zadbanie o higienę psychiczną 
wolontariuszy.

Gmina Miasta Toruń,
Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

10,432.34 zł

2 „Razem dla siebie. Program 
wsparcia otoczenia osób 
niepełnosprawnych i 
przewlekle chorych”

- podniesienie wiedzy i 
umiejętności otoczenia osób 
niepełnosprawnych i przewlekle 
chorych na temat sprawowania 
opieki,
- zwiększenie dostępności i 
upowszechnienie wiedzy o 
profesjonalnych usługach 
pielęgnacyjnych,
- wzrost kompetencji 
psychospołecznych opiekunów 
rodzinnych.

Gmina Miasta Toruń,
Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

26,304.00 zł

3 „CLUB 60+. Wsparcie 
aktywności i integracji 
seniorów”

- rozpoznanie potrzeb i 
oczekiwań osób starszych w 
zakresie aktywności społecznej i 
kulturalnej,
-podniesienie poziomu 
aktywności osób starszych,
- rozwijanie programów 
edukacyjnych o 
bezpieczeństwie seniorów, 
profilaktyce żywieniowej i 
zdrowotnej.

Gmina Miasta Toruń 2,535.96 zł

4 „Bądź aktywny w Toruniu. 
Zajęcia dla Seniorów”

- upowszechnienie dobrych 
praktyk w zakresie aktywności 
społecznej i fizycznej osób 
starszych,
- promocja aktywności 
ruchowej i zachowań 
prozdrowotnych wśród osób 
starszych,
- tworzenie sprzyjających 
warunków do aktywności 
seniorów.

Gmina Miasta Toruń 1,813.00 zł

5 „Szkolenie dla Liderów 
hospicyjnego wolontariatu 
edukacyjnego

- podniesienie kompetencji w 
zakresie edukacji dotyczącej 
opieki hospicyjnej, zarówno 
wśród liderów wolontariatu, jak 
i wśród uczniów,
- podniesienie kompetencji z 
zakresu wsparcia chorych,
- podjęcie i oswojenie tematu 
kresu życia,
- przybliżenie specyfiki i zasad 
organizacji pracy w ośrodkach 
hospicyjnych.

Gmina Miasta Toruń 2,590.00 zł

Druk: MPiPS 14



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

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

Dorota Żabińska
31.03.2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

Druk: MPiPS 15


