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I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Powiat M. ELBLĄG

Gmina M. ELBLĄG Ulica TORUŃSKA Nr domu 17B Nr lokalu 

Miejscowość ELBLĄG Kod pocztowy 82-300 Poczta ELBLĄG Nr telefonu 552329163

Nr faksu 552329163 E-mail 
stowarzyszenie@ehospicju
m.pl

Strona www www.ehospicjum.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2006-12-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 28008617700000 6. Numer KRS 0000246821
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Zarząd
Prezes Wiesława  Pokropska
Skarbnik Joanna  Świercz
Sekretarz Anna  Podhorodecka
Członek Agnieszka  Staszewska
Członek Tadeusz  Jakubowski

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

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Zachar Ryszard 
Wiceprzewodnicząca Daszkiewicz Anna 
Sekretarz Tyc Bożena

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej,
2. prowadzenie badań naukowych,
3. szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną,
4. działalność wydawnicza z dziedziny opieki paliatywnej,
5. tworzenie i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej,
6. gromadzenie środków w celu przeprowadzania remontów, 
modernizacji, utrzymania, administrowania budynku Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry 
Gabrysiak.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Cele statutowe:
Stowarzyszenie realizuje swoje  cele przez:
1)promowanie filozofii i podstaw opieki  paliatywnej poprzez 
wdrażanie różnorodnych form tej opieki,
2)organizacja zakładów opieki paliatywnej,
3)organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach itp., 
spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą,
4)popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym 
opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły,
5)współdziałanie z organami administracji publicznej  jak również z 
instytucjami, organizacjami w zakresie celów statutowych 
Stowarzyszenia,
6)rozwijanie współpracy z zagranicą i reprezentowanie Członków 
Stowarzyszenia na forum międzynarodowym,
7)ochrona i promocja zdrowia,
8)promocja i organizacja wolontariatu,
9)współdziałanie w naborze i szkoleniu wolontariuszy,
10)prowadzenie działalności charytatywnej,
11)pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i 
ich rodzin,
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: kształcenie w 
dziedzinie opieki paliatywnej, prowadzenie badań naukowych, 
szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną, działalność 
wydawnicza z dziedziny opieki paliatywnej, tworzenie i prowadzenie 
zakładów opieki zdrowotnej.
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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)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W ciągu roku 2011 Stowarzyszenie, realizując swoje cele statutowe, 
podejmowało różne inicjatywy. Cały rok kontynuowaliśmy wieloośrodkowe  
badanie kliniczne Effentora. 
Od początku roku prowadziliśmy działania na rzecz pozyskania 1% podatku.

Złożyliśmy sprawozdanie z realizacji zadania publicznego ze środków wojewody 
warmińsko-mazurskiego pod nazwą: Poprawa jakości życia osób z chorobą 
nowotworową – „pobyty dzienne”, które było realizowane w okresie od 1 lipca 
2010 do 31 grudnia 2010 r. 
Zarząd podjął decyzję o przekazaniu 10 000 zł na konto Hospicjum, celem 
zakupienia rękawów do masażu limfatycznego dla pacjentów. 
W lutym Zarząd postanowił, że nasz wolontariusz weźmie udział, jako nasz 
reprezentant, w rajdzie charytatywnym dla hospicjów Cycle Poland.
11 lutego obchodziliśmy uroczyście Światowy Dzień Chorego. Członkowie 
Stowarzyszenia, pacjenci i wolontariusze przyjęli zaproszonych gości, wśród 
których była Grażyna Kluge, wiceprezydent miasta Elbląg. To była bardzo miła i 
budująca uroczystość.

W marcu odbyło się Walne zebranie członków podczas którego Zarząd uzyskał 
absolutorium, zatwierdzone zostały sprawozdania za rok 2010. Zarząd 
przedstawił zadania które zostały zrealizowane w 2010 r. Podjęto także uchwały 
wprowadzające zmiany w statucie Stowarzyszenia, dostosowując go do 
znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. W marcu 
przyjęliśmy także nową członkinię  Joannę Grzesikiewicz. 
Rozpoczęliśmy także intensywne przygotowania do akcji POLA NADZIEI, czyli 
uzgadnianie wydarzeń, angażowanie współorganizatorów, pozyskiwanie 
środków, nagród, ustalanie regulaminów i omawianie warunków uczetnictwa 
placówek edukacyjnych i kulturalnych w akcji. Koordynatorka uzgodniła już 
warunki współpracy ze współorganizatorami oraz  warunki przeprowadzenia 
kwest z pomocą wolontariuszy na terenie hipermarketów oraz miasta. 
W kwietniu Hospicjum przedstawiło Zarządowi Stowarzyszenia Aneks nr 1 do 
Statutu Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak, zmieniający § 1 ust 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, który został zatwierdzony. 
W dniu 08.04.2011 r. Hospicjum Elbląskie zwróciło się do Pani Prezes z prośbą 
o sfinansowanie odboi zabezpieczających powierzchnie sal chorych w 
Hospicjum. Zarząd podjął uchwałę wyrażającą zgodę na przekazanie środków w 
kwocie 10, 187.06 zł na konto Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry 
Gabrysiak, na pokrycie w/w kosztów.
Zarząd podjął też decyzję o dodatkowym zabezpieczeniu cegiełek. Zamówiliśmy 
tzw. „suchą pieczęć”, która została odbita na każdej cegiełce.
W kwietniu i maju 2011 roku Stowarzyszenie przeprowadzało akcję „POLA 
NADZIEI”, to wspaniały program zainicjowany przed laty przez Fundację Marie 
Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Akcja ta jest symbolicznym 
aktem solidarności z chorującymi na raka ludźmi. Co roku – we wrześniu i 
październiku w ramach akcji sadzone są żonkile,  bo żonkil jest symbolem 
nadziei. Wiosną, kiedy żonkile kwitną, odbywają się akcje, których celem jest 
pozyskanie funduszy na potrzeby hospicjów oraz propagowanie idei opieki 
hospicyjnej w społeczeństwie – uwrażliwienie głównie dzieci i młodzieży na 
potrzeby chorych i możliwość niesienia pomocy. 16 kwietnia wolontariusze 
kwestowali w hipermarkecie Leclerc, a 7 maja w C.H. Ogrody oraz na terenie 
naszego miasta. W tym roku zachęciliśmy szkoły i przedszkola do 
podejmowania dodatkowych działań na terenie swoich placówek, co spotkało się 
dobrym odbiorem i wprowadzeniem większej ilosci działań. Akcja te świetnie 

ochrona i promocja zdrowia

promocja i organizacja wolontariatu
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promuje dobre wzorce, pokazuje w godny sposób ideę hospicyjna oraz pozwala 
pozyskiwać dodatkowe środki na wsparcie hospicjum. Zaangażowanych było 
kilkanaście placówek i ponad 350 wolontariuszy. 7 maja na Placu Jagiellończyka 
odbywał się festyn rodzinny. Tego dnia przed publicznością wystąpiła Grupa 
teatralna Skrupcie się z CSE Światowid w premierowym spektaklu „Złodziejka 
snów”,  artyści z Zespołu Pieśni i Tańca Młody Elbląg, Zespołu Tanecznego 
Młodzieżowego Domu Kultury oraz dzieci z Przedszkola. Rozstrzygnięty został 
konkurs „Nasze Pola Nadziei”, przedszkola i szkoły przygotowały się wspaniale, 
a jury wybrało najlepsze prace, które nagrodziliśmy. Wolontariusze ze 
Stowarzyszenia Elbląg Europa prowadzili zabawy klanzy, puszczali wraz z 
dziećmi wielkie bańki mydlane, po placu chodzili szczudlarze, grano w wielkie 
scrabble; przy stoisku PGNiG ciągnęła się kolejka osób chcących skorzystać z 
malowania buzi; WORD przygotował tor przeszkód dla dzieci z nagrodami 
(hulajnoga i rower); na stanowisku Szkoły Policealnej „Medyk” można było uczyć 
się elementów ratownictwa, skorzystać z pomalowania paznokci, zmierzyć 
ciśnienie tętnicze. Wolontariusze kwestując rozdali tego dnia kilkaset pięknych 
żonkili z bibuły, przygotowanych przez dzieci z Ponadlokalnej Świetlicy 
Środowiskowej w Sztutowie. Na festyn dotarła też młodzież, która w tym dniu 
zorganizowała rajd rowerowy, młodzi ludzie powiedzieli: „Jesteśmy ze Szkoły 
Podstawowej nr 15 w Elblągu. Jesteśmy uczniami z klas V i VI. Organizując ten 
rajd chcieliśmy pokazać solidarność z osobami chorymi oraz ich opiekunami. 
Podczas odpoczynku pomiędzy etapami dużo rozmawialiśmy o cierpieniu, 
chorobie i ludziach, którzy opiekują się nimi. W ten sposób chcieliśmy uczcić ten 
dzień”. Festyn odbywał się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Elbląg Pana Grzegorza Nowaczyka, w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni 
Rodziny. Ta akcja to piękny sposób na propagowanie idei hospicyjnej w 
społeczeństwie, uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby chorego człowieka!
15 maja rozpoczęła swoją pracę w Stowarzyszeniu Magdalena Macek, 
pracownik biura stowarzyszenia. Stowarzyszenie realizuje tak wiele zadań, że 
niezbędne okazało się zatrudnienie nowej osoby. 
W dniu 30 maja 2011 roku, Biskup Elbląski Jan Styrna, ustanowił naszą kaplicę 
hospicyjną Kaplicą półpubliczną pw. Bł. Jana Pawła II, papieża. W pięknej 
uroczystości uczestniczyli pacjenci, personel, wolontariusze, przyjaciele 
Hospicjum.
30 maja 2011 roku, w Teatrze im. A. Sewruka odbyła się Doroczna Gala 
Filantropa Roku. Przedstawiciele Stowarzyszenia zaprosili na nią przedstawicieli 
pracowników Grupy Energa, których nominowaliśmy do tytułu Filantropa Roku. 
Dzięki wsparciu jakiego udzielili pracownicy Grupy, za pośrednictwem Fundacji 
Energa, w roku 2009 i 2010 pozyskaliśmy łącznie 56.800 zł, środki te pomogły 
nam wyposażyć nową siedzibę Hospicjum Elbląskiego w sprzęt medyczny i 
techniczny. Prezes Fundacji Energa Pani Anna Gidzielska odebrała z rąk 
Prezydenta Elbląga Pana Grzegorza Nowaczyka wyróżnienie.
W czerwcu trwały intensywnie przygotowania nad organizacją IX konferencji 
opieki paliatywnej dla jednostek z terenu województw warmińsko – mazurskiego, 
pomorskiego oraz kujawsko - pomorskiego, którą zaplanowaliśmy na czas 9-11 
września 2011 r., w hotelu "KAHLBERG", w Krynicy Morskiej. Wysłaliśmy 
zaproszenia do jednostek paliatywnych, zamieściliśmy je też na naszej stronie 
wraz z niezbędnymi szczegółami i dokumentami, wyznaczając termin zgłoszen 
do końca lipca. Prowadziliśmy uzgodnienia ze sponsorami oraz wykładowcami.
W czerwcu dziękowaliśmy osobiście oraz listownie wszystkim uczestnikom i 
współorganizatorom akcji POLA NADZIEI.
17 czerwca uroczyście pożegnaliśmy naszego kapelana ks. Eugeniusza, który 
został przeniesiony do parafii w Grudziądzu.

Na lipcowym posiedzeniu zarządu  Prezes przedstawiła listę potrzeb Hospicjum, 
proponując zakupienie niezbędnego sprzętu i wyposażenia ze środków 
pochodzących ze zbiórki publicznej „Pola Nadziei” oraz tych, które wpłyną z 1% 
podatku. Zakupy wg listy realizowaliśmy na bieżąco,  kupując sprzęt medyczny, 
techniczny, wyposażenie pokoi chorych, bieliznę pościelową i osobistą 
pacjentów, itp.
W lipcu przyjęliśmy uczestników Rajdu charytatywnego CYCLE POLAND, 
którego organizatorzy pozyskiwali środki na wsparcie polskich hospicjów. 
Uczestnicy przejechali 1000 km zwracając uwagę mediów na problemy 
hospicjów. W skład drużyny weszli kolarze z Anglii i Polski, a wśród nich był też 
nasz wolontariusz. W wyniku pierwszej edycji Cycle Poland 2010 Fundacja 
wspomogła wiele hospicjów, a Elbląskiemu przekazała dary za ponad 12 tys. zł, 
opatrunki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe oraz wyposażenie 
sali rehabilitacyjnej dla pacjentów. W kolejnym, 2011 roku otrzymaliśmy 
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ponownie wspaniałe dary dla pacjentów: 2 pulsoksymetry, wózek inwalidzki, 4 
podpórki dla pacjentów -tzw. chodziki, za ogólną kwotę bliską 5900 zł. 
Wolontariusze i pracownicy przygotowali wspaniały poczęstunek dla gości, a 
Pani Prezes udekorowała wszystkich uczestników rajdu złotymi medalami! Rajd 
ten to świetna inicjatywa, zwraca uwagę na problemy hospicjów w Polsce.

Sierpień i wrzesień to był czas intensywnych przygotowań do wrześniowej 
konferencji. Konferencja odbywała się w dniach 9-11 września 2011 r. w hotelu 
„KAHLBERG” w Krynicy Morskiej. Rozpoczęła się 9 września o godz. 15:00, 
zakończyła 11 września ok. godz. 12:00. Zapewnialiśmy, jako organizatorzy, 
uczestnictwo w wykładach, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 
konferencji. Udział wzięło 184 uczestników, choć chętnych było więcej. Wykłady 
poprowadziło 8 wykładowców, lekarzy z wielkim doświadczeniem w swojej 
dziedzinie. Odbyły się również 3 specjalne warsztaty. Konferencja została 
bardzo pozytywnie odebrana przez uczestników, jedynym minusem była 
ograniczona ilość miejsc. Izba Lekarska przyznała w tym roku uczestnikom po 8 
punktów edukacyjnych.
Podczas październikowego posiedzenia Zarządu Prezes przedstawiła sprawę 
wejścia w życie nowej ustawy o działalności leczniczej, która zmienia status 
Hospicjum. Wg nowej ustawy podmiotem leczniczym staje się Stowarzyszenie, a 
Hospicjum przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego. Od lipca, momentu wejścia 
w życie ustawy,  jest rok na dostosowanie Statutu i zmiany w rejestrze. Na tym 
samym posiedzeniu Zarząd zatwierdził uchwałą Aneks do Statutu Hospicjum 
Elbląskiego, zmieniający treść Statutu Hospicjum. Aneks związany jest z 
rozszerzeniem działalności Hospicjum o dwie nowe komórki: 1. Opieka 
długoterminowa domowa dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, 2. 
Opieka długoterminowa domowa dla dzieci i młodzieży wentylowanych 
mechanicznie.
W październiku przyjęliśmy nową Członkinię Stowarzyszenia, panią Magdalenę 
Macek. A Sekretarz Zarządu Anna Podhorodecka rozpoczęła uczestnictwo w 
Szkole Menedżerów NGO, realizowanej w ramach projektu „COPy Warmii i 
Mazur”, szkoła ma trwać pół roku i zakończyć się uzyskaniem certyfikatu 
potwierdzającego zdobycie nowych kompetencji.
W październiku, wzorem lat poprzednich rozpoczęliśmy kampanię Hospicjum to 
też  Życie, w ramach której odbyło się kilka działań: sadzenie żonkili, promocja 
wolontariatu, Drzwi Otwarte. W tym roku zamiast październikowego koncertu 
sadziliśmy symboliczne poletko żonkilowe przed naszym nowym budynkiem. Do 
sadzenia zaprosiliśmy przyjaciół, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele 
władz, placówek medycznych, oświatowych, dziennikarze, przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych firm, wolontariusze, pracownicy. Każdy zasadził symboliczną 
nadzieję. 
29 X koordynatorka wolontariatu Beata Bajor na Uniwersytecie III Wieku w 
Elblągu, przedstawiła prezentację na temat wolontariatu w Elbląskim Hospicjum, 
promując kampanię HttŻ.  Sala była pełna, a osoby w niej uczestniczące 
zaciekawione tematem. 
W ramach kampani HttŻ, 27 XI 2011 r. o 13:00 otworzyliśmy drzwi do Hospicjum 
Elbląskiego i Stowarzyszenia, w ramach „Drzwi Otwartych 2011”. 
Pokazywaliśmy, że w takim miejscu jak hospicjum jest naprawdę dużo życia. Co 
prawda tematem tegorocznej kampanii był głównie wolontariat 50+, ale my 
zachęcaliśmy do wolontariatu wszystkich, młodszych i starszych. Goście 
obejrzeli prezentację wolontariatu hospicyjnego, którą przygotowała 
koordynatorka Beata Bajor. Część gości wzięła udział w warsztatach „ozdoby 
choinkowe”, gdzie powstawały przepiękne anioły, za pomocą różnorodnych 
technik artystycznych. Warsztat prowadziła terapeutka zajęciowa Ala Kozłowska. 
Przed 15:00 zaprosiliśmy na film edukacyjny o Pszczółce Malince, tytułowa 
bohaterka opowiada w nim o miejscu jakim jest hospicjum, językiem 
dostosowanym do dzieci, i choć film skierowany jest do dzieci, to ma też swoich 
fanów wśród dorosłych. Dzieci tego dnia mogły u nas wykonać ozdoby 
choinkowe, zjeść słodycze, skorzystać z malowania twarzyczek i zabawy na sali 
rehabilitacyjnej. Niektórzy goście rozmawiali z koordynatorką wolontariatu i 
wolontariuszami hospicyjnymi o wolontariacie, inni poszli zwiedzić nasze ciągle 
nowe, piękne hospicjum. 
W spotkaniu brało też udział kilku lepiej czujących się tego dnia pacjentów 
naszego hospicjum. 
5 grudnia to Dzień Wolontariusza.  W tym dniu ugościliśmy uroczyście w 
Hospicjum Elbląskim naszych Wolontariuszy. Każdy wolontariusz otrzymał 
gratulacje, pamiątkowy kalendarz z długopisem oraz kartkę z życzeniami i 
podziękowaniem. Dodatkowo, Ci najbardziej aktywni, zostali nagrodzeni 
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zaproszeniami od Właścicielki Salonu Urody Marzeny Gross oraz od Właściciela 
Pizzerii LaCapra. Mieliśmy też okazję do tego, aby pogratulować kilku 
wolontariuszom, którzy zostali laureatami regionalnego etapu konkursu „Barwy 
wolontariatu”, osoby te to: Paulina Piwowarczyk i Monika Zaborowska, Zofia 
Bukowska, Teresa Urban, Sylwester Żerdziński i Radosław Kałuża. Laureaci 
zostali już wcześniej zaprezentowani i wyróżnieni, podczas wojewódzkiej 
konferencji „Ogniwa - między pokoleniami, która odbyła się w Olsztynie w dniu 2 
grudnia, w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, dokąd pojechali wraz z 
koordynatorką Beatą Bajor. Konferencję tę przygotował Samorząd Województwa 
we współpracy m.in. z „Siecią Wolontariat Warmii i Mazur”.
Z tym dniem związany jest od lat konkurs „Barwy wolontariatu”. W tym roku 
odbyła się już jedenasta jego edycja dla wolontariuszy i pierwsza edycja dla 
organizacji korzystających z ich pomocy. Kapituła konkursu „Barwy wolontariatu” 
wybrała 10 kandydatur wolontariuszy, a także grup wolontariuszy nominowanych 
do zwycięstwa. W kategorii organizacji Hospicjum Elbląskie i Stowarzyszenie na 
Rzecz Hospicjum Elbląskiego było jedną z 65 wyróżnionych organizacji z całego 
kraju i zarazem jedyną organizacją z miasta Elbląg. 
Kolejny rok działało Biuro Wolontariatu, którego koordynatorka przeprowadzała: 
rekrutację, rozmowy kwalifikacyjne kandydatów na wolontariuszy, wprowadzała 
ich w specyfikę funkcjonowania HE I SNRHE, inicjowała różne zadania przy 
pomocy wolontariuszy, przeprowadzała prelekcje w jednostkach edukacyjnych, 
organizowała szkolenia dla wolontariuszy.  Na koniec roku 2011 Stowarzyszenie 
miało podpisanych 9 umów z Wolontariuszami. W 2011 roku miały miejsce 2 
szkolenia dla wolontariuszy, w których wzięło udział łącznie 43 osoby. Kilku 
wolontariuszy to osoby osadzone w Areszcie w Elblągu, którzy na co dzień 
pracują na rzecz naszego Hospicjum. 
W grudniu zakupiliśmy paczki dla siedmiorga dzieci, będących pacjentami 
Hospicjum Elbląskiego. Paczkami dzieci zostały obdarowane przez opiekujące 
się nimi pielęgniarki.
W ciągu całego roku 2011 Stowarzyszenie sprzedawało cegiełki na podstawie 
decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Elbląga, które zezwalały 
Stowarzyszeniu na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie miasta 
Elbląga, poprzez sprzedaż cegiełek o wartości nominalnej 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100
 zł, 200 zł.

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

cały kraj

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak Elbląg 674
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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)

7

1

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)

Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, 
gdzie indziej niesklasyfikowana.
Działalność szpitali.
Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.14.F

86.10.Z

85.32.C

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)

Kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

80.42.B

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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:

Kod PKD:

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) 421,309.02 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 363,099.48 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 53,757.52 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 2,457.02 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 257,701.03 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 107,393.45 zł

1,995.00 zł

38,089.00 zł

47,500.00 zł

19,809.45 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 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) z dotacji z 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 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 -17,059.37 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 120,224.90 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
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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: 471,330.33 zł 120,224.90 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:

308,739.89 zł 120,224.90 zł

70,816.89 zł 0.00 zł

0.00 zł

91,773.55 zł 0.00 zł

4,519.73 zł 0.00 zł

2,203.10 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)
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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)

0.0 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)

0.0 etatów

5.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

43.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 2 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 1 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)

5.00 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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

5.00 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 0.00 osób

14.00 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

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 9.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 18,718.30 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 500.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 18,218.30 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

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

647.50 zł
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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

0.00 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

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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

Anna Podhorodecka - Sekretarz 20-06.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 w zakresie uprawnień, obowiązków i wymagań 
określonych w art. 28 ust.1 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warmińsko-Mazurski Urząd 
Wojewódzki w Olsztynie

2011-02-03
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