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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

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) POKROPSKA WIESŁAWA PREZES

PODHORODECKA  ANNA SEKRETARZ
ŚWIERCZ  JOANNA  SKARBNIK
GRZESIKIEWICZ  JOANNA ANNA  CZŁONEK ZARZADU
DYRLA  BARBARA CZŁONEK ZARZADU

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

DASZKIEWICZ ANNA  PRZEWODNICZĄCA
TYC  BOZENA SEKRETARZ
SZWONEK  EWA WICEPRZEWODNICZĄCA

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

-promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej poprzez 
wdrażanie różnorodnych form tej opieki,
-organizacja zakładów opieki paliatywnej,
-organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach itp., 
spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą,
-popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym 
opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły,
-współdziałanie z organami administracji publicznej jak również z 
instytucjami, organizacjami w zakresie celów statutowych Sto

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

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,
-gromadzenie środków w celu przeprowadzania remontów, 
modernizacji, utrzymania, administrowania budynku Hospicjum 
Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak.
-organizowanie akcji charytatywnych, akcji promocyjnych.
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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

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
STOWARZYSZENIA NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO 
za okres 01.01 – 31.12.2012 r.

1/ Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych 
organizacji 

Nazwa Stowarzyszenia i siedziba: STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO, 
82-300 Elbląg, ul. Toruńska 17B; Nr KRS:  0000 246821; Regon:     280086177;
Wpisu do KRS dokonano: w dniu 02.01.2006 r.

Członkowie Zarządu STOWARZYSZENIA NA RZECZ HOSPICJUM 
ELBLĄSKIEGO:

L.P. FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
1. Prezes Wiesława  Pokropska
2. Sekretarz Anna  Podhorodecka
3. Skarbnik Joanna  Świercz
4. Członek Joanna Grzesikiewicz
5. Członek Barbara Dyrla

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.

2/ Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

Wg zapisów nowej ustawy leczniczej Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum 
Elbląskiego jest podmiotem leczniczym i prowadzi przedsiębiorstwa podmiotu 
leczniczego, które stanowią Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak.  
Stowarzyszenie na prowadzenie w/w działalności ma podpisany kontrakt z NFZ. 
Ponadto Stowarzyszenie dokonuje zakupów sprzętu, aparatury medycznej i 
technicznej, opatrunków, bielizny, etc., dofinansowuje działania poprawiające 

ochrona i promocja zdrowia

promocja i organizacja wolontariatu
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opiekę hospicyjną. Stowarzyszenie organizuje cykliczne konferencje, akcje 
charytatywne, kampanie społeczne, szkolenia, przeprowadza badanie kliniczne. 
Ponadto podejmuje działania informacyjno-promocyjne, organizuje wolontariat, 
pozyskuje z różnych źródeł środki na regularne wsparcie pacjentów Hospicjum a 
także ich bliskich.  

Styczeń 
Styczeń to przede wszystkim czas sprawozdawczo-rozliczeniowy. 
Dokonywaliśmy rozliczeń z cegiełek, skarbony, kampanii Hospicjum to też Życie. 
Złożony został CIT8 w US.

Przygotowywaliśmy także stowarzyszenie i Hospicjum do zmian, które związane 
były z wejściem nowej ustawy leczniczej, czyli zmiany w statutach, 
regulaminach. Sprawy te powierzyliśmy do opracowania mec.Tadeuszowi 
Jakubowskiemu. 
Zaplanowaliśmy wstępnie akcję Pola Nadziei i zbiórkę publiczną, wyznaczyliśmy 
datę, nawiązaliśmy współpracę ze współorganizatorami. 
Rozpoczęliśmy też konstruowanie konferencji wrześniowej, uzgodnienia, 
rezerwacje i inne.
Podczas Posiedzenie Zarządu przyjęliśmy nową członkinię Joannę Borowską-
Berendt.
Od stycznia prężnie podejmowaliśmy działania mające na celu zachęcenie 
podatników do przekazywania 1% podatku dochodowego. Jako, że jest to ważne 
dla nas wsparcie, staramy się przekazywać prośby o przekazywanie nam 1% 
podatku. Środki takie pozwalają na wypełnianie wielu działań realizowanych w 
sferze pożytku publicznego przez Stowarzyszenie, dla dobra pacjentów 
Hospicjum Elbląskiego. Kolportowaliśmy plakaty oraz ulotki 1% w formie ulotek-
zakładek podczas wszystkich wydarzeń w ciągu roku. Radio Eska nagrało i 
emitowało wywiad-audycję promującą 1% dla naszego Hospicjum. Obszernego 
wywiadu udzieliły Dyrektor Wiesława Pokropska oraz Anna Podhorodecka. 
Plakaty eksponowano w środkach komunikacji miejskiej, ośrodkach zdrowia, 
firmach prywatnych, w tym 2 przedsiebiorstwach taksówkowych Halo Taxi i Taxi 
Plus oraz wielu innych miejscach na terenie Elbląga oraz na portalach 
internetowych i na naszej stronie internetowej oraz na stronie www.facebook.pl. 
Poprosiliśmy Fundację Babci Aliny o zakup chodzików. Poprosilismy o 
darowiznę firmę Maag Gear. Zakupiliśmy kolejne ssaki i respiratory dla 
pacjentów HE.
Uruchomiliśmy stronę promocyjną na facebook.com, to bardzo cenny środek 
komunikacji z otoczeniem. Dokonaliśmy dwukrotnie aktualizacji danych na 
portalach internetowych.

Luty
 11 lutego 2012 r. to XX Światowy Dzień Chorego. Tegoroczny Dzień Chorego 
odbywał się pod hasłem: "Wstań i chodź! Twoja wiara cię ocaliła". W naszym 
Hospicjum uroczyste spotkanie z chorymi odbyło się już we czwartek 9 lutego. 
Honorowymi gośćmi tego dnia byli J.E. Biskup Elbląski Jan Styrna, 
Wiceprezydent Elbląga Grażyna Kluge oraz Pełnomocnik prezydenta miasta ds. 
osób niepełnosprawnych Barbara Dyrla. Mszę św. celebrował Biskup Elbląski ks. 
dr Jan Styrna. Goście wraz z Dyrekcją przeszli po pokojach, składając 
serdeczne życzenia Pacjentom i obdarowując każdego kwiatkiem. Światowy 
Dzień Chorego ustanowił w 1992 roku papież Jan Paweł II. Pragnął, aby ten 
dzień był okazją do refleksji nad tajemnicą cierpienia, a przede wszystkim 
uwrażliwił społeczeństwo na chorych i cierpiących. Ten dzień świętowali 
pacjenci, ich rodziny oraz personel medyczny. 
W lutym omówiliśmy włączenie się naszego Stowarzyszenia, po raz kolejny,  w 
rajd Cycle Poland 2012. Rajd ten organizowany przez angielską fundację The 
Alina Holender Trust ma na celu promowanie idei hospicyjnej. Uczestnicy jadąc 
przez cała Polskę, ok. 1000 km, na rowerach pozyskują środki na wsparcie 
hospicjów w Polsce. Nasze Hospicjum co roku prosi o wsparcie i zawsze 
otrzymuje dary w postaci sprzętu.  

Marzec
W marcu spełniło się kolejne, jedno z ostatnich marzeń Tomka, naszego 
pacjenta. 9 marca o godz. 18.00 w Światowidzie rozpoczął się występ kabaretu 
„Neo nówka”. Udało nam się załatwić z pracownikami Światowida wejście 
jeszcze przed występem kabaretu i rozmowę z artystami. Tomek był 
przeszczęśliwy, rodzice także, no i my oczywiście też.  Rodzice byli bardzo 
wdzięczni, dla całej rodziny to było niezwykłe wydarzenie, gdyż Tomek był coraz 
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słabszy i mówili, ze chcą „aby cieszył się chwilą”.

Marzec to czas podsumowań i sprawozdań za poprzedni rok.
Zarząd na posiedzeniu marcowym zatwierdził sprawozdania roczne. Debatował 
także nad tym jak zmotywować członków do płacenia składek. Członkowie 
analizowali wraz z mecenasem Jakubowskim dokonanie koniecznych zmian w 
statucie. Podjęli także decyzję o dofinansowaniu udziału pielegniarek – członkiń 
Stowarzyszenia - w Konferencji Paliatywnej w Olsztynie. 

W marcu trwały już intensywne przygotowania do akcji POLA NADZIEI, 
uzgadnianie wydarzeń, angażowanie współorganizatorów, pozyskiwanie 
środków, nagród, ustalanie regulaminów i omawianie warunków uczetnictwa 
placówek edukacyjnych i kulturalnych w akcji. Uzgodniono też warunki 
przeprowadzenia kwest z pomocą wolontariuszy na terenie hipermarketów oraz 
miasta. 

W dalszym ciągu była przeprowadzana  akcja związana z pozyskiwaniem 1% 
podatku.
W marcu zrezygnowała z funkcji członka zarządu oraz członkostwa w 
stowarzyszeniu Agnieszka Staszewska. Również Ryszard Zachar złożył 
rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, z powodu podjęcia 
pracy w NFZ.
Pozyskaliśmy jednocześnie nową członkinię Stowarzyszenia Barbarę Dyrlę. 
W marcu odbyło się Walne zebranie członków, które rozpoczęliśmy minutą ciszy 
z powodu śmierci członkini naszego Stowarzyszenia Tosi Krajewskiej.
Podczas Walnego Zebrania zostały przedstawione i zatwierdzone sprawozdania 
roczne: finansowe, merytoryczne, z działalnosci wolontariatu, sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej. 
Podjęto uchwały dot. zmian w statucie. Dokonano także wyboru władz. W 
zarządzie pozostały 3 osoby: Prezes, Sekretarz oraz Skarbnik. Doszły 2 
Członkinie Zarządu w osobach: Joanny Grzesikiewicz oraz Barbary Dyrli. 
Komisja Rewizyjna zmieniła skład, Przewodniczącą została Ewa Szwonek, na 
stanowiskach zostały Wiceprzewodnicząca oraz Sekretarz. Sąd Koleżeński 
obecnie składa się z osób: Mirosław Batko – Przewodniczący, Edward Bryk – 
Wiceprzewodniczący, Wiktor Daszkiewicz – Sekretarz. Pani Prezes zobowiązała 
Sąd Kolezeński do zajęcia się sprawą zalegania ze składkami członkowskimi. 

Kwiecień/maj
Najważniejszym wydarzeniem w tym czasie były „Pola Nadziei 2012”.
 „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.
Elbląskie „Pola Nadziei 2012” zainaugurowaliśmy uroczyście 14 października 
2011 r., kiedy to w towarzystwie zaproszonych gości zasadziliśmy przed 
Hospicjum symboliczne poletko nadziei. Poletka sadzili na terenie swoich 
placówek także uczniowie szkół i przedszkolaki. A wiosną, kiedy żonkile 
zakwitły, zaprosiliśmy przedszkola, szkoły i inne placówki edukacyjne do 
wiosennej części akcji, w ramach której odbywały się spotkania, konkurs 
żonkilowy, festyn oraz kwesty. 
21 kwietnia 2012 r. Plac Jagiellończyka został zajęty przez wolontariuszy, 
pracowników i przyjaciół Hospicjum Elbląskiego już o 9 rano, najpierw ścinane 
były żonkile, a o 11 rozpoczęliśmy festyn. Zgromadzonych powitała Dyrektor 
Hospicjum Elbląskiego doktor Wiesława Pokropska, a następnie głos zabrał Pan 
Tomasz Lewandowski, Wiceprezydent Elbląga, który powiedział kilka ciepłych 
zdań do zgromadzonych osób.
Na scenie tego dnia wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 15, uczeń Gimnazjum nr 
9, Andrzej Pawłowski, który dostarczył słuchającym jego występu niezwykłych 
wrażeń, prezentował beatbox oraz jako gwiazdy wystąpiły „Szalone Małolaty”  z 
Młodzieżowego Domu Kultury. Przez kolejne 2 godziny odbywała się 
prezentacja prac uczestników konkursu „Żonkil -kwiat nadziei”. Młodzi 
konkursowicze prezentowali się niezwykle ciekawe.  Jury w osobach: Ewa 
Bednarska-Siwilewicz,  Marlena Szwemińska, Beata Wrzosek i Teresa 
Miłoszewska przyglądały się prezentowanym pracom, a podczas obrad wyłoniły 
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zwycięzców konkursu. Na placu od rana, przez kilka godzin Animatorzy ze 
Stowarzyszenia Elbląg Europa zachęcali do zabawy. Przygotowali ciekawostki: 
szczudlarzy, malowanie twarzy, zabawy z chustą Klanzy, robienie zwierzaków z 
balonów,  prezentowali wielkie bańki mydlane oraz zaprosili do konkursu 
plastycznego.  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przygotował tor 
przeszkód dla dzieci z nagrodami.  Uczniowie Szkoły Policealnej im. 
J.Romanowskiej  „Medyk” mierzyli ciśnienie, prezentowali zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Na stoisku PGNiG przeprowadzony został konkurs i 
malowano dziecięce twarze w niezwykłe, kolorowe wzory, kolejka była długa 
przez ponad 3 godziny.  Odbył się też tego dnia konkurs z wiedzy o hospicjum (z 
nagrodami), w którym jak zwykle wzięło udział bardzo wiele dzieci. 
O 13:00 przedstawiliśmy wyniki konkursu, a zwycięzcy otrzymali gratulacje od 
Dyrektor  Hospicjum pani Wiesławy Pokropskiej, a także ciekawe nagrody.  
Organizatorami festynu byli: Stowarzyszenie Na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, 
Hospicjum Elbląskie, Współorganizatorzy festynu to: Centrum Spotkań 
Europejskich „ŚWIATOWID” oraz  STOWARZYSZENIE ELBLĄG-EUROPA. 
Festyn odbywał się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Elbląga, w ramach 
Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny pt. „Mamo, Tato bądźmy razem”.
W ramach akcji  „Pola Nadziei” (podczas festynu, w marketach i na terenie 
miasta oraz w placówkach edukacyjnych) a także w formie ofiar zbieranych do 
skarbony stacjonarnej na terenie Hospicjum od 7 października 2011 r. do dnia 
31 maja 2012 r. (Decyzja UM nr DSO.5311.4.2011.EP), Stowarzyszenie na 
rzecz Hospicjum Elbląskiego przeprowadzało zbiórkę publiczną, która przyniosła 
kwotę 19.590,55 zł, po odliczeniu kosztów, środki te jak zawsze przeznaczone 
zostaną na pomoc dla Elbląskiego Hospicjum. Zbiórkę rozliczyliśmy.

Podziękowaliśmy za pomoc: Prezydentowi Elbląga, Dyrektorom, Nauczycielom i 
Uczniom z elbląskich szkół, przedszkoli i wszystkich innych placówek. 
Współorganizatorom: Centrum Spotkań Europejskich „ŚWIATOWID” oraz  
STOWARZYSZENIU ELBLĄG-EUROPA. Firmom tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, 
LECLERC, KAUFLAND, ELZAMBUD, Sklep AUTO CZĘŚCI A.P. Żukowscy, 
COMPUTER TEAM,  WYDAWNICTWO MEDIA RODZINA, PGNIG, Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego, SZKOŁA POLICEALNA im. J.Romanowskiej, 
Tramwaje Elbląskie, REPROSKAN, Młodzieżowy Ośrodek Kultury, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Nadleśnictwo Elbląg, Areszt w Elblągu, CLEANER, 
ZAiKS, Bank PeKao SA.
Patronat medialny mieli:  DZIENNIK ELBLĄSKI, TELEWIZJA ELBLĄSKA, 
PORTEL. 

W maju podziękowaliśmy firmie FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o. (ul. 
Stoczniowa, Elbląg), za pomoc w zakupie specjalistycznego wyposażenia dla 
pacjentów naszego hospicjum. Dzięki darowiźnie od firmy zakupiliśmy warte 
ponad 5000 zł specjalistyczne plecaczki na respiratory dla małych pacjentów 
oraz dwa pulsoksymetry.

21 maja w Teatrze im. Aleksandra Sewruka odbyła się uroczysta Gala 
Filantropa. My nominowaliśmy do tego tytułu Pracowników Grupy Energa oraz 
Fundację Energa, których reprezentowała Prezes Fundacji Energa.  
Dokonaliśmy tego zgłoszenia z powodu tego,że firma ta obdarowuje nas co roku 
niebagatelną kwotą pieniędzy. W poprzednim roku było to 19900 zł.
Galę uświetnił występ drużyny Rynkowskiego. Zgromadzeni widzowie mieli 
okazję jeszcze raz usłyszeć największe przeboje z telewizyjnego programu 
"Bitwa na Głosy".
Wszyscy Nominowani otrzymali gratulacje i kwiaty od  prezydenta Elbląga.

W dniu 31 maja wolontariusz Arek wystartował do Bielska Białej, aby kolejny rok 
jeździć w Cycle Poland, rajdzie organizowanym przez Fundację Babci Aliny. 
Największa różnica pomiędzy zeszłorocznym, a tym rajdem, to jeden Everest 
przewyższenia więcej (ale Arek mówi, że wstydu nie przyniesie. Podczas rajdu 
FBA zabiega o wsparcie – darowizny. Za te środki kupuje sprzęt dla Hospicjów 
w Polsce. Cały dochód idzie na hospicja, Elbląskie od kilku lat dostaje wspaniałe 
dary dla Pacjentów. 
W maju przyjeliśmy nowe członkinie- Annę Jaworską oraz Ewę Malanowską. 
Wykreśliliśmy jednocześnie członkinię Marzenę Rowicką, z powodu 
nieutrzymywania kontaktu ze Stowarzyszeniem i nieopłacania składek.

Czerwiec
W czerwcu przede wszystkim intensywnie pracowaliśmy nad organizacją X 
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konferencji opieki paliatywnej dla jednostek z terenu województw warmińsko – 
mazurskiego, pomorskiego oraz kujawsko - pomorskiego, która odbywać się 
miała w dniach 7-8 września 2012 r. w hotelu "KAHLBERG", w Krynicy Morskiej. 
Wysłaliśmy zaproszenia do jednostek, zamieściliśmy też na naszej stronie wraz 
z niezbędnymi szczegółami i dokumentami, wyznaczając termin zgłoszen do 
końca lipca. 
Prowadziliśmy uzgodnienia ze sponsorami oraz wykładowcami.

Lipiec
Na posiedzeniu zarządu przyjęliśmy nową członkinię Joannę Gierczak.
Wykreśliliśmy członka, Andrzeja Chojnowskiego, który po ciężkiej chorobie 
zmarł. 
Omówiliśmy szczegóły wrześniowej konferencji oraz szkolenia dla lekarzy.  
Ustaliliśmy, że koszty konferencji zostaną pokryte z wpłat od uczestników, ze 
środków Stowarzyszenia oraz od Darczyńców. Natomiast koszty zwiazane z 
kursem dla lekarzy pokryją wpłaty od uczestników.

Anna Podhorodecka przedstawiła zaktualizowaną listę potrzebnego sprzętu, 
którą ustalała z Urszulą Patalan –pielęgniarką koordynującą Hospicjum 
Stacjonarnego oraz Bożeną Tyc – pielęgniarką koordynującą Hospicjum 
Domowego. 
 Prezes przedstawiła sprawę przeprowadzenia niezbędnych remontów na 
terenie hospicjum. Część remontów przeprowadzimy w ramach reklamacji, 
częśc pokryjemy ze środków Stowarzyszenia. Uzgodniliśmy, że istnieje potrzeba 
postawienia budynku gospodarczego na sprzęt, który nie może się niszczyć.  

Sierpień/ Wrzesień
Sierpień to czas rozliczenia darowizny z FBA, realizowania zakupów bieżących 
dla Hospicjum, ale przede wszystkim intensywne przygotowania do wrześniowej 
konferencji. Zawieranie umów, przygotowywanie materiałów konferencyjnych, 
ostateczne uzgodnienia z wykładowcami, uczestnikami, firmami oraz hotelem.

Nasza coroczna Konferencja odbywała się w dniach 7-8 września 2012 r. w 
hotelu „KAHLBERG” w Krynicy Morskiej (www.kahlberg.mierzeja.pl). W tym roku 
byliśmy także organizatorem 40 godzinnego kursu dla lekarzy zgodnego z 
programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, który rozpoczął się 
5 a zakończył  8 września wraz z konferencją.
Jako Organizator zapewnialiśmy uczestnictwo w wykładach, zakwaterowanie i 
wyżywienie w miejscu konferencji i kursu.  Udział w całości wzięło 184 
uczestników, lecz chętnych było znacznie więcej. Wykłady poprowadziło 8 
wykładowców z wielkim doswiadczeniem w swojej dziedzinie. Uczestnicy 
opłacali częściowo koszty konferencji i kursu. Konferencja została bardzo 
pozytywnie odebrana przez uczestników. Izba Lekarska przyznała w tym roku 
uczestnikom po 9 punktów edukacyjnych. Uczestnicy otrzymali certyfikaty. 
Uczestnicy kursu otrzymali materiał z całego kursu na nośniku -pendrive.

Październik
Podczas posiedzenia zarządu omówiliśmy sprawę zamówienia budynku 
gospodarczego, Prezes przedłożyła dokument będący prośbą o przedstawienie 
oferty na wykonanie pomieszczenia gospodarczego o pow. zabudowy 19,7 m2.  
Koszty zostały pokryte przez Stowarzyszenie. 
19 X, o godz. 18:00 odbyła się uroczysta msza św. z okazji dnia św. Łukasza, 
patrona lekarzy oraz święta patrona naszej kaplicy bł. Jana Pawła II, które to 
święto przypada na dzień 22 X. Uroczystości przewodniczył ks. dr Jan Styrna 
Biskup Elbląski.
Wstępnie omówione zostały sprawy przyszłorocznej rocznicy 25 lat hospicjum w 
2013 r. domowego i 20 lat stacjonarnego.
24 października Pani Prezes podpisała Porozumienie z Przedsiębiorstwem 
Budownictwa Ogólnego Przemysłówka 03, które zobowiązało „Przemysłówkę” 
do wymiany posadzek na wykładzinę  typu „tarket”, we wszystkich 
pomieszczeniach, w których to konieczne. Ustalono, że koszty zakupu 
materiałów pokryje Stowarzyszenie, natomiast „Przemysłówka” wykona prace na 
własny koszt.
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Listopad/grudzień
W listopadzie 2012 roku włączyliśmy się w kolejną kampanię  Hospicjum to tez 
Życie 2012.  Temat kampanii: "Sztuka komunikacji w opiece medycznej." 
Zaprosiliśmy gości w dniu 18 listopada do siedziby HE, przy ul. Toruńskiej 17B 
na debatę pt.: "Jak rozmawiać by się porozumieć.” 
16 listopada podjęliśmy gości z Rosji, którzy pod opieką p. Elżbiety Mierzyńskiej 
( Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Marszałkowski) 
przyjechali do Elbląga, aby podejrzeć i skorzystać z doświadczeń pięciu 
elbląskich organizacji w zakresie współpracy z wolontariuszami. Jedną z 
organizacji byliśmy my. W spotkaniu wzięła udział Dyrektor Pokropska, Beata 
Bajor, Anna Podhorodecka, Magdalena Macek, które opowiadały gościom o tym, 
jak działa nasza organizacja.
  
Ponadto zaktualizowaliśmy listę niezbędnych zakupów dla hospicjum ze 
środków SNRHE oraz z darowizny  ze środków Fundacji Energa. Po opłaceniu 
faktur sporządzone zostało i wysłane dokładne sprawozdanie z wydatkowanych 
środków dla Fundacji Energa.
Fundacja Babci Aliny, na nasz wniosek, podarowała Hospicjum koncentrator 
tlenu, wieżę stereo do terapii dla psychologów oraz, na dodatkową prośbę, 
bardziej komfortowy wózek dla małej pacjentki Andżeliki. Stowarzyszenie 
przesłało do Fundacji podziękowanie oraz rekomendację na życzenie.
Przyjęliśmy także nowe 2 członkinie w osobach:  Alina Kozłowska oraz Maria 
Fischer.

Zaproszenia na debatę w ramach: IX kampanii „Hospicjum to też Życie” 
rozesłaliśmy za pomocą mediów lokalnych, mediów społecznościowych, smsów, 
pocztą pantoflową. Temat kampanii był arcyciekawy- sztuka komunikacji w 
opiece medycznej, a hasło przewodnie: „Zdrowa rozmowa pomaga leczyć. Mów 
– Słuchaj – Zaufaj”. Ambasadorem akcji był aktor -  Jerzy Stuhr. My zaprasiliśmy 
w dniu 18 listopada (niedziela) do swojej siedziby, przy ul. Toruńskiej 17B. Kilka 
słów z programu: „Pomysłodawcy kampanii przypominają:  „Żaden lek ani 
terapia nie będą skuteczne, dopóki chory ich nie zastosuje. Sztuka 
komunikowania się jest więc niezbędnym elementem powodzenia procesu 
leczenia. Środowisko medyczne (lekarz, pielęgniarka, personel techniczny) 
umiejętnie komunikując się z pacjentem, budują dobre relacje i wzmacniają jego 
zaufanie. Efektem jest akceptacja zaleceń medycznych i wzrost skuteczności 
leczenia. Tegoroczna kampania poświęcona jest sztuce komunikacji w opiece 
medycznej.” 
Wśród gości honorowych była wiceprezydent Elbląga, a głos zabrali m.in.: 
dziennikarze: Piotr Derlukiewicz i Paweł Kasperczyk, lekarze: Wiesława 
Pokropska, Iwona Ryniewicz-Zander oraz Zbigniew Fiedorowicz, Alicja 
Tomczyk- Prezes Stowarzyszenia „Amazonki”, pracownicy, w tym 
psychologowie: Ewa Malanowska i Anna Jaworska i wolontariuszki Hospicjum 
Elbląskiego: Jerzyka Ciesielska oraz Zofia Bukowska. Nie zabrakło i innych 
głosów,  pojawiło się wiele pytań i spostrzeżeń. To były bardzo ważne głosy i 
cenna wymiana myśli. Musimy to powtórzyć, gdyż temat był tak ciekawy, a gości 
przybyła prawie setka. Spotkanie pokazało nam jak ważnych spraw dotknęliśmy. 
 Nie starczyło wręcz czasu na wszystkie wypowiedzi. 
Zespół Muzyki Dawnej „Skuti Ensemble” pod kierownictwem Marcina 
Skotnickiego zaprezentował koncert muzyki sprzed wieków.  A przez ten cały 
czas młodzi artyści z Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym na płótnach 
uwieczniali emocje, związane z tematem kampanii, z czego powstały piękne 
obrazy. To spotkanie pokazało,że warto podejmować takie inicjatywy. 
Wzięliśmy udział w konferencji szkoleniowej , zorganizowanej przez Fundację 
Hospicyjną w Gdańsku.  Temat „Hospicyjna gościna serca i rynek usług 
medycznych. Idee a realia współczesnej opieki paliatywno-hospicyjnej w 
Polsce”, w której uczestniczyli fachowcy z kilku krajów europejskich.                     
                                                        

Wznowiona została działalność hospicyjnej biblioteki, którą zorganizowała na 
nowi i prowadzi nasza nowa wolontariuszka.

W grudniu na posiedzeniu zarządu omówiliśmy kolejne istotne sprawy. Przede 
wszystkim uzgodniliśmy listę dzieci do obdarowania paczkami świątecznymi, 
(dzieci będących pod opieką Hospicjum) przeznaczaczyliśmy się na ten cel po 
300 zł na jedną paczkę. 9 dzieci otrzymało paczki wg listy. Do końca grudnia 
mieliśmy dwa pozwolenia na przeprowadzanie zbiórek publicznych: skarbona 
stacjonarna i cegiełki. Rozliczenia obu zbiórek dokonaliśmy, wg decyzji UM, do 
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końca stycznia 2013 roku.  Postanowiliśmy, jeszcze w grudniu, złożyć wnioski o 
pozwolenie na zbiórki publiczne – cegiełki i skarbona stacjonarna na rok 2013. 
Na tym samym posiedzeniu Członkowie zarządu wystąpili z wnioskiem o 
podwyższenie wynagrodzenia Dyrektora Hospicjum z 4500 zł do 5500 zł brutto 
miesięcznie. Członkowie wyrazili zdanie, że zakres obowiązków i 
odpowiedzialności Dyrektora Zarządzającego Hospicjum Elbląskim jest 
nieadekwatnie duży do tak niskiego wynagrodzenia. Oprócz pani Prezes, która 
pełni funkcję Dyrektora HE, wszyscy członkowie byli zgodni w tej kwestii. 
Podjęto uchwałę w tej sprawie (4 osoby).
Omówiono sprawę wysyłki podziękowań i życzeń świątecznych, jako 
niezbędnego narzędzia budowania dobrych relacji z otoczeniem. 
Omówiono opracowany Regulamin Organizacyjny, stworzony dla podmiotu 
leczniczego Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Podjęto uchwałę 
zatwierdzającą w/w Regulamin.

Nad całością działalności Stowarzyszenia czuwała Prezes Wiesława Pokropska, 
prowadząc jego sprawy wraz z członkami Zarządu, pracownikami oraz 
wolontariuszami. 
 
Wsparcie prawne zapewnił mecenas Tadeusz Jakubowski, czuwając nad 
prowadzeniem spraw Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa.

Sprzedażą cegiełek, ich dystrybucją, rozliczaniem wpływów z cegiełek 
zajmowała się Skarbnik Joanna Świercz, która kolejny rok czuwała również nad 
stanem kasy Stowarzyszenia oraz była osobą współodpowiedzialną za 
przeprowadzanie zbiórek publicznych. Wystawiała też niezbędne rachunki zw. z 
konferencją.

Anna Podhorodecka wraz z Magdą Macek prowadziły sprawy Zarządu i 
Stowarzyszenia, między innymi poprzez animowanie i podejmowanie działań na 
rzecz Stowarzyszenia oraz pełną obsługę Zarządu oraz spraw Stowarzyszenia w 
zakresie spraw administracyjnych, promocyjnych, organizacyjnych oraz pisząc i 
koordynując projekty. Anna Podhorodecka dokonywała niezbędnych zakupów, 
czuwała nad sprzętem komputerowym, reprezentowała Stowarzyszenie podczas 
spotkań z mediami oraz organizacjami pozarządowymi. Prowadziła stronę na 
facebooku oraz aktualizowała oficjalną stronę hospicyjną. 

Wolontariat w Hospicjum i Stowarzyszeniu Beata Bajor- koordynatorka 
wolontariatu prowadziła sprawy wolontariatu w HE I SNRHE. Koordynowała 
prace wykonywane przez wolontariuszy, ich udział we wszystkich 
uroczystościach organizowanych przez HE i SNRHE (Dzień Chorego, Dzień 
Kapłana, dzień Wolontariusza, święta, debaty, akcje Pola Nadziei, kampania 
Hospicjum to też Życie, konferencje itp.). W zakresie wolontariatu 
współpracowaliśmy z Aresztem Śledczym, Wyższym Seminarium Duchownym, 
szkołami, przedszkolami. 
W grudniu odbyła się gala z okazji Międz. Dnia Wolont. w Olsztynie, a w ramach 
konkursu „Barwy Wolontariatu”, nasi laureaci – 8 wolontariuszy - otrzymali 
dyplomy i upominki. Wszyscy wolontariusze spotkali się ponownie na konferencji 
z tej samej okazji w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu.

Ponadto w ciągu roku koordynatorka uczestniczyła w spotkaniu w szkole 
Podstawowej Nr 19. Zespół wizytatorów ds. ewaluacji w placówkach 
edukacyjnych zaprosił instytucje współpracujące ze szkołą w celu wyrażenia 
opinii dla potrzeb raportu opisującego aspekty funkcjonowania szkoły. 
Współpracowała ze szkolnym kołem wolontariatu z ZSTI, opiekun p. Katarzyna 
Wójcik – wywiady z pacjentami i rodzinami w HE, zebranie materiału do filmu 
dokumentalnego pt. „Opowiedz mi swoją historię” oraz „ Najważniejsze w życiu”. 
Wspaniałe doświadczenie uwrażliwiające młodych ludzi.
5.12 odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza.   
W 2012 roku :
• odbyły się 2 szkolenia wolontariuszy (zaczynało 56 osób w tym 11 z A.S. i 6 z 
W.S.D.)
• wręczono 23 certyfikaty wolont. medycznego lub wspierającego
• wydano 11 zaświadczeń o działalności wol.
• wydano 2 opinie o wolontariuszach
• podpisane porozumienia z wolontariuszami: na czas nieokreślony- 7, na rok 
2012 -1 umowa
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• na dzień 31.12.2012 pracę wolontarystyczną w Hospicjum  sprawowało 26 
wolontariuszy
•  przeprowadzono pogadankę z prezentacją o wolontariacie w HE I SNRHE w 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kamionku Wielkim

W ciągu całego roku Stowarzyszenie realizowało zakupy sprzętu i innych 
niezbędnych artykułów dla pacjentów Hospicjum Elbląskiego.

 W grudniu STOWARZYSZENIE liczyło 47 Członków.

3/ informacje o prowadzonej działalności gospodarczej 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO nie prowadzi 
działalności gospodarczej.
4/ Uchwały Zarządu STOWARZYSZENIA NA RZECZ HOSPICJUM 
ELBLĄSKIEGO 

W 2012 r. odbyło się 7 Posiedzeń Zarządu, zatwierdzono 14 uchwał.

1. Uchwała nr 1/XXXV
2. Uchwała nr 2/XXXVI
3. Uchwała nr 3/XXXVI
4. Uchwała nr 4/XXXVI
5. Uchwała nr 5/XXXVII
6. Uchwała nr 6/XXXVIII
7. Uchwała nr 7/XXXVIII
8. Uchwała nr 8/XXXIX
9. Uchwała nr 9/XXXIX
10. Uchwała nr 10/XXXX
11. Uchwała nr 11/XXXX
12. Uchwała nr 12/XXXXI
13. Uchwała nr 13/XXXXI
14. Uchwała nr 14/XXXXI

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przez Małgorzatę Wierzbicką, 
która zajmowała sie obsługą finansowo-księgową Stowarzyszenia.

9/ Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych oraz w 
sprawie składanych deklaracji 

Na dzień 31.12.2012 r. na Stowarzyszeniu nie ciążyły żadne zobowiązania 
podatkowe. Stowarzyszenie składa roczne deklaracje PIT4R, PIT11 oraz CIT8.

Sprawozdanie merytoryczne sporządziła Anna Podhorodecka
Elbląg 20 marca 2012 r.

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
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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)

9

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 życia 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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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

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) 429 757,13 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 364 745,36 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 51 430,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 7 814,93 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 272 035,53 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 74 274,64 zł

2 245,00 zł

0,00 zł

37 341,16 zł

31 166,64 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 521,84 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 -3 086,96 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,00 zł
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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 126 429,40 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

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: 363 147,55 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:

195 662,19 zł 126 429,40 zł

54 516,96 zł 0,00 zł

0,00 zł

112 968,40 zł 0,00 zł

5 700,60 zł 0,00 zł

6 628,27 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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)

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
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10,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

47,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 7 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 3 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)

0,00 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 0,00 osób

24,00 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

8,00 osób

5,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

3,00 osób

e) inne osoby 8,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 21 726,60 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 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 21 726,60 zł

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

21 726,60 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 21 726,60 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

600,00 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

181,05 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

600,00 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

1 000,00 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
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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

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)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

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
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

ANNA PODHORODECKA Sekretarz
28.06.2013

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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