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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-05

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. ELBLĄG

Powiat 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@ehospicjum.
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

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

Wiesława Pokropska PREZES TAK

Anna Podhorodecka SEKRETARZ TAK

Joanna Świercz SKARBNIK TAK

Joanna Grzesikiewicz CZŁONEK TAK

Barbara Dyrla CZŁONEK 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

Ewa Szwonek Przewodnicząca TAK

Anna Daszkiewicz Wiceprzewodnicząca TAK

Bożena Tyc SEKRETARZ TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
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 na rzecz chorych i rodzin 
osieroconych
11)pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i ich 
rodzin

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji 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 Hospicjum 
Elbląskiego im.dr Aleksandry Gabrysiak.
7.organizowanie akcji charytatywnych, akcji promocyjnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Styczeń 
Styczeń to przede wszystkim czas sprawozdawczo-rozliczeniowy. Dokonaliśmy rozliczeń ze zbiórek 
publicznych. Złożony został CIT8 w US.
Od stycznia do kwietnia, za pomocą naszych stron www.ehospicjum.pl oraz profilu na facebook.com 
zachęcaliśmy Podatników do  przekazywania 1% naszemu Hospicjum, a także dziękowaliśmy za 
wsparcie. Na naszej stronie umieściliśmy darmowy program do rozliczania pitów, z wpisanym naszym 
numerem KRS. Podejmowaliśmy i inne działania mające na celu zachęcenie podatników do 
przekazywania 1% podatku dochodowego. Kolportowaliśmy plakaty oraz ulotki podczas różnych 
wydarzeń. Radio Olsztyn emitowało nasze wypowiedzi, promujące 1% dla naszego Hospicjum. Plakaty 
eksponowano w środkach komunikacji miejskiej, ośrodkach zdrowia, firmach prywatnych, w 
przedsiębiorstwie taksówkowym Halo Taxi,etc.

Luty

Zespół Szkół Pijarskich w Elblągu wraz z Kolegium Zakonu Pijarów w Elblągu byli organizatorami X 
Jesiennego Koncertu Charytatywnego, przed koncertem sprzedawano cegiełki, z których część dochodu 
- kwotę 1734,58 zł - otrzymaliśmy na wsparcie Elbląskiego Hospicjum. Za uzyskaną kwotę zakupiliśmy 
wagę medyczną oraz pidżamy dla pacjentów. 
 10 lutego w Kaplicy Hospicjum Elbląskiego sprawowana była msza św. w intencji Dr Aleksandry 
Gabrysiak w dwudziestą rocznicę jej śmierci.
W lutym zostaliśmy wyróżnieni, bo to właśnie my otrzymaliśmy 5 tys. zł od firmy Metal Expert sp. z o.o. 
S.K.A. Ta kwota pochodziła z Nagrody Prezydenta Elbląga, którą Prezes Zarządu tej firmy, pan Dariusz 
Kamiński postanowił przekazać na rzecz pacjentów Hospicjum Elbląskiego.
W lutym firma Stolter dokonała przeglądu całego sprzętu tej firmy, w szczególności łóżek, pilotów do 
nich, szafek przyłóżkowych. Przegląd wynikał z częstej awaryjności sprzętu i monitów Pielęgniarki 
Koordynującej pracą Oddziału. 
11 lutego uroczyście obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. W kaplicy naszego Hospicjum 
sprawowana była uroczysta msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Jana Styrny. Chorych 
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odwiedzili przedstawiciele władz miasta, wiceprezydenci Grażyna Kluge oraz Tomasz Lewandowski. Na 
uroczystości obecni byli pacjenci i ich bliscy, personel, wolontariusze i przyjaciele Hospicjum. Podczas 
mszy św. Biskup udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Po mszy ks. Biskup i Wiceprezydenci wraz z 
Dyrekcją i Kapelanem Hospicjum odwiedzili na oddziale pacjentów, którym podarowali kwiaty oraz 
złożyli życzenia. Kwiaty i życzenia otrzymali również pacjenci, którzy są objęci opieką domową. 
Korzystając z tej okazji uczciliśmy Jubileusz naszej wolontariuszki Zofii Bukowskiej, która od 5 lat 
posługuje przy łóżku chorego oraz wspomaga w pracy administrację naszej placówki. Jubilatka 
otrzymała gratulacje od Honorowych gości i Dyrekcji, kwiaty kwiaciarni Limonka oraz zaproszenie do 
salonu piękności Gross.
19 lutego odbyła się pierwsza rozmowa z Dyrektorem Teatru w sprawie organizacji wrześniowej 
konferencji, czym rozpoczęliśmy przygotowania do uroczystości Jubileuszowych 
Złożyliśmy wniosek do konkursu Filantrop Roku- to lokalny konkurs promujący filantropię. Zgłosiliśmy 
Pracowników firmy Energa, którzy od kilku lat przekazują nam znaczne środki finansowe na wsparcie 
Hospicjum.
Ponadto trwały przygotowania do akcji Pola Nadziei, rozmowy z przyszłymi współorganizatorami, 
sponsorami, szkołami,etc.

Marzec

Marzec to intensywny czas podsumowań i sprawozdań za poprzedni rok.
Prowadziliśmy też intensywne przygotowania do akcji POLA NADZIEI, uzgadnianie wydarzeń, 
angażowanie współorganizatorów, pozyskiwanie środków, nagród, ustalanie regulaminów i omawianie 
warunków uczestnictwa 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. A w związku z 
akcją w dniu 15 marca z wizytą w Elblągu był marszałek województwa Jacek Protas.  Na spotkanie z 
Marszałkiem, mediami i organizacjami pozarządowymi zaproszona została Sekretarz Anna 
Podhorodecka, która reprezentowała jednocześnie elbląski sektor pozarządowy. Na spotkaniu 
Marszałek województwa i nasza przedstawicielka apelowali do mieszkańców Warmii i Mazur, by 
przekazywali 1 procent podatku na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego, przytaczając fakty: 
„Gdyby każdy podatnik z regionu przekazał swój 1 proc. podatku organizacji pozarządowej działającej w 
naszym regionie, mogłoby do nich trafić ponad 13 mln zł, jednak w 2012 roku dostały one jedynie 3,9 
mln zł.”

Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 marca omawiał stan przygotowań akcji „Pola Nadziei” oraz aktualną 
sytuację zw. z Jubileuszowa Konferencją. Ustalono termin Walnego zebrania. Przyjęto rezygnację 
członka Stowarzyszenia Iwony Lewandowskiej. Zatwierdzono sprawozdania. Przyjęto nową członkinię 
Danusię Muszyńską. Podjęto także uchwałę o pokryciu kosztów zakupu środków opatrunkowych dla 
pacjentów (zakupy zostały zrealizowane za kwotę 4999 zł i przekazane Hospicjum). Poza tym poruszona 
została sprawa zainstalowania monitoringu na terenie Hospicjum. 
Prezes omówiła też sprawę konieczności podjęcia działań mających na celu wdrożenie e-dokumentacji 
w Hospicjum.

W marcu psychologowie Anna Jaworska i Ewa Malanowska uczestniczyły w VI Ogólnopolskiej 
Konferencji Psychologów Hospicyjnych w Toruniu, w dniach 22-24.03. Prezes wyraziła zgodę na 
pokrycie kosztów uczestnictwa i noclegów. 

Kwiecień/maj

18 kwietnia odbyło się Posiedzenie Zarządu oraz Walne Zebranie. Podczas  Posiedzenia Zarządu podjęto 
4 uchwały: 1.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i 2.merytorycznego, 
3.o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami. 4.Przyjęto dwie nowe Renatę Peplau oraz 
Agnieszkę Szreder.
Na majowym Posiedzeniu Zarządu podjęto dwie uchwały, pierwszą o zgłoszeniu naszego kandydata w 
osobie Anny Podhorodeckiej, do wzięcia udziału w wyborach do Rady Elbląskich Organizacji 
Pozarządowych. Druga uchwała dotyczyła zakupu paczek na dzień Dziecka. 
Nasza Sekretarz wzięła udział w wyborach do Rady, której została wiceprzewodniczącą oraz wybrano ją 
członkiem Elbląskiej Rady Pożytku Publicznego. Celem REOP jest reprezentowanie interesów sektora 
pozarządowego wobec władz publicznych i innych partnerów społecznych oraz wspieranie jego 
rozwoju. Rada Organizacji Pozarządowych współpracuje stale z administracją publiczną i innymi 
partnerami życia społecznego. 
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18 kwietnia, podczas Walnego Zebrania zostały przedstawione i zatwierdzone sprawozdania roczne: 
finansowe, merytoryczne, z działalności wolontariatu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Podjęto 
uchwałę o  udzieleniu absolutorium dla Zarządu. Wykreślono dwie członkinie Stowarzyszenia na 
wniosek Sądu Koleżeńskiego (Helena Klimczuk-Lecyk oraz Danuta Figur).

Na przełomie maja i kwietnia rozpoczęliśmy przygotowania do złożenia projektu na informatyzację 
hospicjum. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dopuszcza wytwarzanie, przechowywanie i 
udostępnianie dokumentacji medycznej w postaci papierowej lub elektronicznej. Potwierdza to 
również ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r w art. 56 ust. 1: Do 
dnia 31 lipca 2014 r. dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej lub 
elektronicznej. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy dokumentacja medyczna od 1 sierpnia 2014 musi być 
prowadzona przez placówki służby zdrowia wyłącznie w formie elektronicznej. Koniecznym wymogiem 
prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej jest wcześniejsza informatyzacja naszej 
placówki poprzez zakup sprzętu komputerowego i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania. E-
dokumentacja w jednostkach ochrony zdrowia znacząco poprawia jakość dokumentacji medycznej i 
proces komunikowania się między personelem medycznym i zarządzającym, skraca czas przesyłania 
danych medycznych na odległość, przetwarzania i tworzenia statystyki medycznej oraz obniża koszty 
archiwizacji danych.

27 kwietnia odbył się festyn „Pola Nadziei”, mimo siąpiącego deszczu na elbląskie żonkilowe pole o 8 
rano weszli wolontariusze i zbierali żonkile. Plac Jagiellończyka zapełniał się sukcesywnie do 11, zebrała 
się całkiem  spora grupa członków Stowarzyszenia i pracowników Hospicjum. Anna Podhorodecka, 
koordynatorka akcji zaprosiła na scenę Dyrektor Hospicjum Wiesławę Pokropską, która ciepło 
przywitała zgromadzonych i podziękowała im za przybycie. 
Na scenie jako pierwsze zaśpiewały dzieci z Przedszkola nr 13, następnie uczestnicy konkursu 
„JUBILEUSZOWY BANER NA XX - LECIE HOSPICJUM STACJONARNEGO W ELBLĄGU” zaprezentowali 
prace konkursowe, czyli zespołowo wykonane banery.  Elbląscy Strażacy przyjechali samochodem 
ratowniczo-gaśniczym  JRG 2, zaprezentowali sprzęt gaśniczy, zrobili pokaz ratownictwa medycznego, 
omówili zasady bezpieczeństwa w domu, szkole, na wakacjach itp., w namiocie (stanowisko 
edukacyjne), gdzie znajdowała się wystawa sprzętu ratowniczego oraz fantom do prezentacji udzielania 
I -szej pomocy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego udostępnił tor przeszkód oraz symulator 
zderzeń, z atrakcji korzystały tak dzieci jak i dorośli. W namiocie PGNiG wolontariuszki malowały 
twarzyczki, kolejka do namiotu ciągnęła się do końca festynu. Młodzież z Elbląskiego Oddziału 
Abstrakcyjnego uczyła jak robić wielkie bańki mydlane, obsługiwać poi/kije ogniowe, żonglowania, 
jazdy na monocyklu oraz kręcenia talerzami. W żonkilowych szczudlarzy wcielili się członkowie 
Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" z Pasłęka. Uczennice Liceum 
Plastycznego w Gronowie Górnym rysowały kredą żonkilowe rysunki na Placu, dołączały do nich dzieci 
zainteresowane tworzeniem żonkilowych rysunków. Na scenie wystąpiły w ciągu dnia grupy „Skaczące 
Nutki” oraz „Teen Tones” pod kier. Macieja Skrzypczaka  z CSE „Światowid” .
Dodatkową atrakcję zapewnili właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego z Piastowa, którzy 
udostępnili nam piękną żonkilową bryczkę, która uczestników festynu woziła po mieście. Pod koniec 
festynu nagrodziliśmy uczestników konkursu bardzo pięknymi nagrodami. Tego dnia odbywała się także 
kwesta w Kauflandzie i Leclercu oraz na terenie Elbląga.
Natomiast 28 kwietnia kwesta odbywała się przy Parafii św. Józefa w Pasłęku, a do końca maja w 
pasłęckich szkołach i przedszkolach.  
W ramach tegorocznej akcji Pola Nadziei wolontariusze kwestowali na rzecz Hospicjum Elbląskiego na 
terenie Elbląga i Pasłęka, otrzymaliśmy też darowizny. Pozyskana kwota z całej akcji, po odliczeniu 
kosztów organizacji wyniosła 18590,27 zł. W tym w ramach zbiórki publicznej w Elblągu zebraliśmy 
kwotę 16132,68 zł, zbiórka publiczna w Pasłęku wyniosła 2929,27 zł.
Elbląski festyn odbywał się w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Pod patronatem Prezydenta 
Miasta Elbląg. Podziękowaliśmy wszystkim zaangażowanym: Szczególne podziękowania kierowaliśmy 
do wolontariuszy i ich opiekunów, dziekowaliśmy szkołom, przedszkolom, firmom i osobom 
prywatnym. Kolejność wymienionych jest przypadkowa:
Firma ATUT,CT,ELZAMBUD, Kaufland, Leclerc,CSE Światowid, Stowarzyszenie Elblag Europa i Elbląski 
Oddział Abstrakcyjny, Liceum Plastyczne w  Gronowie Górnym, Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod 
Lasem", Straż Pożarna w Elblągu,WORD,Liceum im. J. Romanowskiej,PGNiG,Cleaner. Patronom 
medialnym: Dziennik Elbląski, PortEl, Telewizja Elbląska. 

W dniu 17.05.2013 r. nasza Pani Pezes, która jest Konsultantem woj.warmińsko-mazurskiego ds. 
med.paliatywnej zorganizowała w siedzibie Hospicjum Elbląskiego spotkanie informacyjno-
szkoleniowe, dla kierowników jednostek opieki paliatywnej z województwa, na temat e-dokumentacji. 
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W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. 

Czerwiec

W czerwcu intensywnie pracowaliśmy nad organizacją X konferencji opieki paliatywnej i Jubileuszu 
Hospicjum. Wysyłaliśmy zaproszenia do jednostek, zamieściliśmy też na naszej stronie wraz z 
niezbędnymi szczegółami i dokumentami, wyznaczając termin zgłoszeń do końca lipca. Prowadziliśmy 
uzgodnienia ze sponsorami oraz wykładowcami, przygotowywaliśmy wyróżnienia, dyplomy, etc.

Na czerwcowym Posiedzeniu Zarząd przedyskutował wzory zaproszeń, listy zaproszonych, uroczyste 
obchody, etc. Ustalono, że firmę cateringową wybierzemy w późniejszym terminie, na podstawie 
różnych ofert. Ponadto dyskutowany był projekt Fundacji Hospicyjnej „Uśmiech dziecka na Dzień 
Dziecka”, z którego miały być kupowane paczki-marzenia dla Dzieci Osieroconych. Projektem zajęła się 
Joanna Grzesikiewicz. Podjęte zostały uchwały: 1.o pokryciu kosztów polisy NNW oraz kosztow biletu 
PKP wolontariusza, który promował nasze hospicjum podczas Rajdu Cycle Poland. O rajdzie pisały 
media, my zaś zostaliśmy obdarowani sprzętem. 2.O pokryciu części kosztów konferencji członkom 
SNRHE biorącym udział w naszej konferencji. 3. O zakupie kart parkingowych dla pielęgniarek 
pracujących w Hospicjum Domowym.
Sekretarz powiedziała, że firma DRE, którą poprosiliśmy o wsparcie, przekazała nam w darowiźnie 2000 
zł, które przeznaczyliśmy na zakup przyzywów dla pacjentów oddziału.
W czerwcu Prezes podpisała umowę o pracę z Magdaleną Macek, tym samym mamy pierwszego 
pełnoetatowego pracownika Biura Stowarzyszenia.

Lipiec

Na początku lipca w Krakowie odbywał się zjazd hospicjów, na który zaprosił Zarząd Towarzystwa 
Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie – koordynator Ogólnopolskiej Akcji „Pola 
Nadziei”.  Podczas dwudniowego spotkania były omawiane sprawy organizacyjne dotyczące udziału 
Hospicjów w Polach Nadziei 2014, odbyło się szkolenie na temat związany z realizacją akcji oraz 
podsumowane zostały Pola Nadziei 2013, jako nasz przedstawiciel udział w zjeździe brała 
koordynatorka akcji A.Podhorodecka. Ten zjazd stanowi doskonałe źródło wiedzy, inspiracji, zbierania i 
wymiany doświadczeń w pozyskiwaniu środków na działalność hospicjów.

W lipcu zrealizowaliśmy projekt pn.: Poprawa jakości życia osób z chorobą nowotworową - „pobyty 
dzienne". Ostateczny koszt projektu: 2791,40 zł, otrzymana kwota dotacji ze środków PGNiG: 2000 zł, 
pozostałe koszty pokryło Stowarzyszenie. W ramach trwania projektu, od czerwca do września, 
odbywały się czwartkowe „pobyty dzienne". Podczas pobytów pacjenci i ich bliscy objęci byli opieką 
personelu i wolontariuszy. We czwartki pacjenci przywożeni byli ze swoich domów przez naszego 
kierowcę. Potem odbywały się różnorodne zajęcia, a po każdym pobycie kierowca odwoził pacjentów 
do ich domów. Do dyspozycji pacjentów i ich bliskich byli psychologowie, rehabilitanci, lekarze, 
pielęgniarki, pracownik socjalny. Podczas organizowanych z pacjentami spotkań wykorzystane zostały 
elementy muzykoterapii oraz biblioterapii jako dodatkowe działania. Wsparcie medyczne ze strony 
lekarzy. W spotkaniach uczestniczył i dawał wsparcie kapelan hospicyjny. Nieocenieni jak zawsze byli 
wolontariusze, opiekunowie, którzy pomagali w pielęgnacji chorego, dotrzymywali towarzystwa, dawali 
poczucie bezpieczeństwa, pomagali przy przemieszczaniu się, w samopielęgnacji, w posiłkach. Zawsze 
obecna była pracowniczka socjalna - zatrudniona w Hospicjum Elbląskim. 
Nad prawidłowym przebiegiem projektu czuwała Koordynatorka, odpowiedzialna za przygotowanie 
harmonogramu oraz za całościowe nadzorowanie, przygotowywanie planowanych działań i doglądanie 
ich prawidłowego wykonania, gromadzenie, nadzór i opisywanie dokumentów finansowych, 
niezbędnych do rozliczenia projektu.
Podczas realizacji projektu, oprócz spotkań w hospicjum przy grillu, czy na świetlicy, odbyły się także 
dwa wyjazdy. 20 czerwca 20 osób wyjechało do Gietrzwałdu, gdzie odwiedzili m.in. Sanktuarium 
Maryjne - Obraz MB z Dzieciątkiem - główny ośrodek pielgrzymkowy na Warmii. Zrobione zostały 
zdjęcia pamiątkowe. Pacjenci do dziś wspominają ten wspaniały wyjazd. Opiekunem wyjazdu była 
Urszula Osińska.
Natomiast jeden z lipcowych „pobytów dziennych" zaplanowany został przez kilka organizacji i 
przyniósł wiele, m.in. teatralnych wrażeń. Młodzi ludzie z Ornety, Elbląga i Oleśna, rozpoczynający 
swoją przygodę z teatrem, od końca czerwca pracowali nad spektaklami pod opieką profesjonalistów - 
reżyserów, tancerzy i pieśniarzy i w lipcu pokazali nam trzy niezwykłe spektakle: „Wszystko i nic", 
„Wszystko to, co kocham" oraz „Wszystko ze świata", wykorzystujące doświadczenia różnych form 
ekspresji scenicznej: pracy z głosem, inspiracji przedmiotem oraz ruchem i tańcem. Działania odbywały 
się w ramach projektu „Pajęczyna" organizowanego przez CSE „Światowid". Podczas tego wypadu do 
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Oleśna odbył się Piknik integracyjny, który rozpoczął się o godzinie 15. Wzięli w nim udział 
niepełnosprawni uczestnicy Letniej Szkoły Edukacji Artystycznej z Elbląga, podopieczni elbląskiego 
hospicjum oraz uczestnicy projektu „Pajęczyna" z Ornety, Elbląga i Oleśna. Na gości czekało ognisko 
oraz warsztaty integracyjne. Miejsce: Stodolarnia w Oleśnie oraz park wiejski. Podczas pikniku 
śpiewaliśmy szanty, piekliśmy kiełbaski, próbowaliśmy potraw przygotowanych przez gospodynie z 
Oleśna, była cudowna atmosfera. Następnie przemieściliśmy się w inne miejsce na spektakl w ramach 
projektu „Pajęczyna. Projekt „Pajęczyna" realizowany jest przez Centrum Spotkań Europejskich 
„Światowid" w Elblągu. Partnerzy projektu: Miejski Dom Kultury w Ornecie i Stowarzyszenie 
Mieszkańców Wsi „Oleśno - wieś z pomysłem". Realizacja „pobytów dziennych" ukazała jak zwykle moc 
pozytywnych efektów oraz stałe zapotrzebowanie na tę formę opieki. Partnerem w projekcie, było 
Hospicjum Elbląskie, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu, Miejski Dom Kultury w 
Ornecie i Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno - wieś z pomysłem". Opiekunami przedsięwzięcia 
były Joanna Grzesikiewicz oraz Anna Podhorodecka.

Sierpień/ Wrzesień

Cały sierpień zdominowany był sprawami konferencjnymi, tj.: uzgodnienia, zgody, umowy, 
kwaterowanie gości, i in.  A 6 września 2013 r. obchodziliśmy 20 lat stacjonarnej opieki hospicyjnej w 
Elblągu. Uroczystość stanowiła część konferencji pn.: „XI konferencja opieki paliatywnej. XX - lecie 
stacjonarnej opieki w Warmińsko-Mazurskiem”,  została zainaugurowana w Katedrze Elbląskiej mszą 
św. pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Jana Styrny, koncelebrowaną przez kapłanów posługujących 
w Hospicjum Elbląskim. Następnie gospodarze i zaproszeni goście udali się do Teatru im. Aleksandra 
Sewruka, gdzie, Pani Dyrektor powitała gości, wśród których m.in. byli: Poseł RP Elżbieta Gelert, 
Przedstawiciel Wojewody Warmińsko Mazurskiego, Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego 
Witold Wróblewski, Przedstawiciel Starosty Powiatu Elbląskiego, Wiceprezydent miasta Elbląga Marek 
Pruszak, Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia Pani Małgorzata Tubis, Konsultant Krajowy w 
dziedzinie med.paliatywnej dr Aleksandra Ciałkowska Rysz, byli Konsultanci w dziedzinie 
med.paliatywnej, prof. Krystyna de Walden Gałuszko oraz profesor Jacek Łuczak, Przewodnicząca 
Forum Hospicjów Polskich dr Jolanta Stokłosa, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki 
Paliatywnej Pani Izabela Kaptacz, Dyrektorzy szpitali, Dyrektorzy Placówek edukacyjnych,  służb 
mundurowych, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele mediów i prasy, członkowie 
Stowarzyszenia na rzecz Hospicjum Elbląskiego, pracownicy i wolontariusze Hospicjum Elbląskiego.
Gości powitała Dyrektor Pokropska, po czym zaprosiła do części naukowej konferencji, podczas której 
wygłosili wykłady specjaliści w dziedzinie medycyny paliatywnej. Prof. dr hab. med. Jacek Łuczak, 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwijania Opieki Paliatywnej w Krajach Europy Środkowo –Wschodniej 
wygłosił interesujący wykład pt.: „Rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej”. Ekspertka w dziedzinie 
psychoonkologii, prof. dr hab. med.  Krystyna De Walden- Gałuszko, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Psychoonkologicznego, zaprezentowała wykłąd nt.: „Opieka paliatywna- alternatywa dla eutanazji”,  Dr 
n.med. Aleksandra  Ciałkowska- Rysz,  Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej 
zaprezentowała opiekę paliatywną w Polsce na dzień dzisiejszy, w wykładzie pt.:  „Sytuacja  opieki 
paliatywnej. Po części naukowej, Dyrektor Wiesława Pokropska, pełniąca od lat obowiązki Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Paliatywnej województwa warmińsko-mazurskiego, 
przedstawiła prezentację multimedialną pt.:  „20 lat Hospicjum stacjonarnego w Elblągu”. Pani Dyrektor 
rozpoczęła od najważniejszych dat, czyli roku 1987 r. , kiedy to powstały pierwsze wolontaryjne zespoły 
hospicyjne oraz roku 1988, gdy do opieki domowej zostali przyjęci pierwsi pacjenci.  Następnie przeszła 
do opieki stacjonarnej, wspominając najważniejsze wydarzenia, wśród których pojawiła się data 
01.03.1993 r., kiedy został zatrudniony etatowy personel oraz  25.03.1993 r., gdy do Hospicjum został 
przyjęty pierwszy pacjent. Hospicjum dysponowało wówczas 18 łóżkami w 7 salach chorych. Dyrektor 
przedstawiła też następujące statystyki: od początku funkcjonowania Hospicjum Stacjonarnego 
przebywało w nim: 4799 pacjentów, w tym 2387 mężczyzn, 2388 kobiet, 24 dzieci, 66,5% pacjentów 
zmarło. Głównie byli to pacjenci z chorobą nowotworową - 88%, z innymi schorzeniami 12%, średnia 
wieku pacjentów 67,6 lat, średni pobyt pacjenta 27,6 dnia. Na koniec powiedziała: „Dzisiaj Hospicjum 
Elbląskie to nowocześnie wyposażony Oddział Stacjonarny,  dysponujący 28 łóżkami w 14 salach 
chorych, Hospicjum domowe w Elblągu, Hospicjum domowe w Pasłęku, Poradnia Medycyny 
Paliatywnej, Hospicjum domowe dla dzieci, Oddział pobytu dziennego, Zespół wsparcia osieroconych”. 
Po prezentacji Pani Dyrektor zapraszała na scenę naszych przyjaciół, którym wręczała dyplom 
Przyjaciela Hospicjum oraz symbol nadziei w postaci szklanego kwiatu żonkila. Wyróżniła także 
szczególnie pracowników, którzy pracują w HE już 20 lat, a następnie zaprosiła cały zespół hospicyjny, i 
każdemu wręczyła różę z podziękowaniem za współpracę. 
Swój moment miał także zespół naszego hospicjum, kiedy to przekazaliśmy gratulacje i kwiaty Dyrekcji, 
tzn. Dyrektor Pokropskiej oraz zastępcy Dyrektora Doktorowi Mirosławowi Batko.
Na koniec zaprosiliśmy na scenę gości, którzy przekazali gratulacje Dyrekcji i zespołowi Hospicjum 
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Elbląskiego, wśród gratulacji były słowa uznania m.in. od Poseł RP Elżbiety Gelert, Marszałka i 
Wojewody woj. warmińsko-mazurskiego, Prezydenta miasta Elbląg, Przedstawiciel Starosty Powiatu 
Elbląskiego,  Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zaprzyjaźnionych hospicjów.
O godz. 15:00 rozpoczął się koncert muzyczny w wykonaniu artystów z Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu, po którym zaprosiliśmy na poczęstunek do 
kuluarów Teatru. Dalsza część konferencji naukowej kontynuowana była w Krynicy Morskiej i 
zakończyła się w niedzielę. Uczestnicy otrzymali po 8 punktów edukacyjnych. 

Jeszcze kurz nie opadł po konferencji, a my już organizowaliśmy kolejne przedsięwzięcie – jesienną 
część akcji Pola Nadziei 2014. Z inicjatywy Burmistrza Pasłęka i Dyrektor Wiesławy Pokropskiej 
zasadziliśmy w dniu 25 września w Pasłęku 5000 żonkili, inaugurując Pola Nadziei 2014. Miejscem 
Żonkilowego Pola Nadziei został teren zieleni miejskiej zlokalizowany u zbiegu ulic 3 Maja i 
Spółdzielczej. Obecni na uroczystym sadzeniu byli: Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, 
przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej Mariusz Ficak oraz dyrektorzy i uczniowie placówek 
oświatowych - Przedszkola Samorządowego Nr 1, Przedszkola Samorządowego Nr 2, Zespołu Szkół 
Powszechnych w Pasłęku (Szkoła Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum Nr 2), Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Pasłęku, Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku, Szkoły Podstawowej w Rogajnach, Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej, przedstawiciele Hospicjum Elbląskiego oraz 
mieszkańcy Pasłęka. Od nas była delegacja hospicyjna w osobach: Dyrektor Wiesława Pokropska, Anna 
Podhorodecka, Joanna Świercz, Joanna Grzesikiewicz, Beata Bajor, Maria Winiewska oraz Joanna 
Borowska Berendt, a także nasza droga Wolontariuszka z Pasłęka Pani Bożena Brodnicka.

Przygotowanych zostało 9 pól (3m x 5m), przy których ustawione były skrzynki z cebulkami. Pierwszego 
zasadzenia dokonali włodarze, przedstawiciele Hospicjum, potem przedstawiciele i uczniowie szkół i 
przedszkoli - opiekunowie poletka żonkilowego, którzy obiecali doglądać uprawę do wiosny. Atmosfera 
spotkania była bardzo ciepła, mimo chłodnej aury. Gospodarze spisali się na medal!

We wrześniu Hospicjum poprosiło o zakup drobnego sprzętu i środków opatrunkowych za kwotę 5000 
zł, 30 września protokołem przekazano ww. na stan Hospicjum.

W dniach 26-27 września 2013 r. realizowany był projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych organizowany przez Urząd Marszałkowski pn.: „Mały ruch graniczny po pierwszym 
roku funkcjonowania - oczekiwania a osiągnięcia”. W ramach tego projektu organizatorzy zaprosili 
przedstawicieli organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania 
trzeciego sektora do wizyty studyjnej  w obwodzie kaliningradzkim.  Jako nasze przedstawicielki 
pojechały do Kaliningradu Anna Podhorodecka  i Magdalena Macek.  Uczestniczyły w spotkaniu z 
Wicegubernator Obwodu Kaliningradzkiego, Jeleną Wołową, odpowiedzialną za współpracę z NGO w 
Rządzie Obwodu Kaliningradzkiego oraz z przedstawicielami NGO, wzięły udział w zwiedzaniu 
Kaliningradu,  spotkały się z Polonią w Czerniachowsku oraz uczestniczyły w dwudniowych warsztatach, 
których tematyką była współpraca z samorządami  oraz  aktywność seniorów. Spotkały się też z 
weteranami.

Październik

Podczas posiedzenia zarządu uzgodniliśmy zakup paczek świątecznych dla dzieci, projekt realizowała 
Joanna Grzesikiewicz, rozliczała Anna Podhorodecka, podjęliśmy adekwatną uchwałę, Zarząd 
postanowił też podjąć uchwałę o pokryciu kosztów udziału członków Stowarzyszenia w warsztatach 
„Komunikacja z osobą chorą i jej bliskimi. Jak udzielać wsparcia i informacji?” Stowarzyszenie opłaciło 
udział w warsztatach 5 członkom Stowarzyszenia. Koszt dla wszystkich osób wyniósł 1000 zł. Koszt 
uczestnictwa jednej osoby pokryła Fundacja Hospicyjna.

W dniu 30 X Pani Prezes, Skarbnik i Sekretarz na zaproszenie Dyrekcji Domu Pomocy Niezapominajka 
wzięły udział w spotkaniu, którego celem było przedstawienie się sąsiadom naszych domów, 
omówienie ew. problemów. Na spotkaniu było obecnych dwóch Radnych Rady Miasta Elbląg.

W październiku obchodziliśmy uroczyście Święto Patrona Służby Zdrowia św. Łukasza. To patron 
lekarzy, pielęgniarek, sióstr i braci zakonnych pracujących w szpitalach i domach opieki oraz wszystkich 
tych, którzy z gorliwością i miłością pochylają się nad chorymi niosąc im ulgę w chorobie. W dniu 18X, w 
Kaplicy Hospicjum Elbląskiego sprawowana była uroczysta msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. 
Biskupa Jana Styrny. Uczestniczyli w niej m.in. wiceprezydent naszego miasta Pan Marek Pruszak, 
Dyrekcja, Pracownicy, Wolontariusze, Członkowie Stowarzyszenia, Pacjenci, Klerycy oraz członkowie 
Wspólnoty.
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Omówiliśmy przygotowania do działań zw. z tegoroczną kampanią Hospicjum to też Życie.

Listopad/grudzień

5 listopada odbyło się Posiedzenie zarządu specjalnie na potrzeby projektu: „Informatyzacja Hospicjum 
Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak”. Projekt na informatyzację hospicjum, przygotowywany od 
maja, został złożony w Urzędzie Marszałkowskim, przeszedł ocenę merytoryczną, podjęto zatem 
uchwałę, że Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Hospicjum Elbląskiego zabezpiecza środki finansowe 
Stowarzyszenia w wysokości 34 809,45 PLN. Całkowita wartość projektu wynosi 232 062,96 PLN, w tym 
wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 197 253,51 PLN.

W listopadzie włączyliśmy się w kolejną kampanię  Hospicjum to tez Życie 2013.  Celem kolejnej 
kampanii było zwrócenie uwagi na problemy związane z osieroceniem, zwiększenie świadomości na 
temat roli wsparcia – psychologicznego, materialnego, edukacyjnego – udzielanego dzieciom 
przeżywającym żałobę, a także zaproponowanie konkretnych rozwiązań oraz narzędzi, które pomogą 
rodzinie i nauczycielom w poradzeniu sobie z problemami dzieci osieroconych.
Kolejnym ważnym efektem kampanii była także inauguracja w 2014 roku specjalnego programu „Słonik 
Tumbo pomaga”, skierowanego do dzieci osieroconych, rodziców, nauczycieli, pedagogów i 
psychologów, który usystematyzuje dotychczasowe działania Fundacji Hospicyjnej i Funduszu Dzieci 
Osieroconych w zakresie pomocy socjalnej, edukacyjnej i psychologicznej, a także wprowadzi nowe 
elementy, m.in. portal, na którym zostanie zgromadzona wiedza i porady specjalistów pomagające 
uporać się z żałobą i jej skutkami.
Na debatę w dniu 19 listopada zaprosiliśmy pedagogów, psychologów, nauczycieli z placówej 
edukacyjnych, naszych psychologów, pracowników medycznych oraz psycholog Beatę Stachowską z 
Fundacji Hospicyjnej. Podczas debaty staraliśmy się odpowiedzieć na najważniejsze pytanie jak to jest z 
tym wsparciem psychologicznym, emocjonalnym, jak sobie z tym radzimy jako 
społeczeństwo/system/organizacje? Chcieliśmy także pokazać co robi hospicjum, zastanowić się co 
może jeszcze zrobić  oraz czy/jak możemy poprawić nasze działania. Naszym dodatkowym celem po 
kampanii jest zorganizowanie Zespołu Wsparcia Osieroconych, który działa u nas w tej chwili w 
ograniczonej formie. Zespołu, który tworzyć będą m.in. psycholog, pielęgniarka, pracownik socjalny, 
prawnik, ksiądz. W debacie wzięło udział 30 osób, spotkanie nagrywali wolontariusze z ZSTI.

Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych wraz z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych i Urzędem Miasta zainicjowali kampanię społeczną "Walczymy o milion dla Elbląga". W 
2012 roku elblążanie, oddając 1 procent swojego podatku, przekazali blisko 2 mln zł na organizacje 
pożytku publicznego. Kwota może i byłaby imponująca, gdyby została w naszym mieście. Tymczasem 
elbląskie organizacje zobaczyły z niej niecałe 600 tys. zł. Dlatego także Stowarzyszenie włączyło się w tę 
kampanię i walczyliśmy o 1 %, aby w Elblągu zatrzymać jak najwięcej pieniędzy z tego tytułu. W ramach 
tej kampanii organizacje pożytku przybliżały swoją działalność elblążanom podczas inauguracji akcji 
oraz podczas Świątecznych Spotkań Elblążan, w sobotę 14. grudnia. Członkowie opp śpiewali kolędy dla 
elblążan,  informowali zainteresowanych mieszkańców o swojej działalności w Ratuszu Staromiejskim 
przy swoich stoiskach. Nasze Stowarzyszenie reprezentowały Anna Podhorodecka, Magdalena Macek 
oraz Wolontariusze z Elbląskiego Leo Clubu.

W grudniu Prezes przedłożyła Zarządowi prośbę o wsparcie Hospicjum kwotą 13000 zł na pokrycie 
zakupu leków i drobnego sprzętu dla hospicjum. 

20 grudnia 3 członkinie Zarządu Anna Podhorodecka, Joanna Świercz i Joanna Grzesikiewicz pojechały 
do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, gdzie w obecności Marszałka w imieniu naszego 
Stowarzyszenia umowę o dofinansowanie projektu „Informatyzacja Hospicjum Elbląskiego im. dr 
Aleksandry Gabrysiak” podpisały Sekretarz i Skarbnik. 
Projektodawcą oraz jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację projektu jest Stowarzyszenie 
Na Rzecz Hospicjum Elbląskiego. 
Podczas minionego roku odbyło się 7 Posiedzeń Zarządu, który podjął 17 uchwał.

Nad całością działalności Stowarzyszenia kolejny rok czuwała Prezes Wiesława Pokropska, prowadząc 
jego sprawy wraz z członkami Zarządu, pracownikami oraz wolontariuszami. 
 Wsparcie prawne zapewniał mecenas Tadeusz Jakubowski, czuwając nad prowadzeniem spraw 
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa.
Kasą Stowarzyszenia, Sprzedażą cegiełek, rozliczaniem wpływów z cegiełek zajmowała się Skarbnik 
Joanna Świercz, która kolejny rok czuwała również nad stanem kasy Stowarzyszenia oraz była osobą 
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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)

współodpowiedzialną za przeprowadzanie zbiórek publicznych. Wystawiała niezbędne druki, w tym 
rachunki.
Kierownik Biura Stowarzyszenia Anna Podhorodecka wraz z Magdaleną Macek Pracownikiem Biura 
pilnowały interesów Stowarzyszenia, między innymi poprzez animowanie i podejmowanie działań na 
rzecz Stowarzyszenia, pełną obsługę Zarządu oraz spraw Stowarzyszenia w zakresie spraw 
administracyjnych, promocyjnych, organizacyjnych.
Anna Podhorodecka dokonywała niezbędnych zakupów dla Stowarzyszenia i Hospicjum, czuwała nad 
sprzętem komputerowym, reprezentowała Stowarzyszenie podczas spotkań z mediami oraz 
organizacjami pozarządowymi. Prowadziła fanpage na facebooku oraz koordynowała oficjalną stronę 
hospicyjną we współpracy z wolontariuszem Piotrem Kwaśniewskim. 

Beata Bajor- jako 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. 

Uczestniczyliśmy w niezwykle ciekawym międzynarodowym spotkaniu z przedstawicielami Europejskiej 
Akademii Opieki Paliatywnej w Gdańsku, zorganizowanej przez Fundację Hospicyjną. Spotkanie 
poświęcone wolontariatowi hospicyjnemu, zorganizowane z okazji 30-lecia Hospicjum im. ks. 
Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Przedstawicielami byli: wolontariusz Artur Wilmański, Anna 
Podhorodecka i Beata Bajor. 
Koordynatorka wolontariatu brała udział w spotkaniach organizowanych przez Miejskie Centrum 
Wolontariatu i ESWIP w sprawie Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju Wolontariatu Seniorów. W 
wyniku działań tego partnerstwa powstał m.in. plakat promujący wolontariat 50+ w Elblągu. Naszą 
organizację na tym plakacie reprezentuje wolontariuszka Zofia Bukowska, hasło kampanii: 
"Wolontariat w każdej chwili" to nasz pomysł. 
Koordynatorka brała również udział w zorganizowanym przez ESWIP i Urząd Miasta projekcie 
dotyczącym wypracowania systemu rozwoju wolontariatu w naszym mieście. Udział w tym spotkaniu 
był jednocześnie udziałem w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
tytuł projektu - Modelowy Samorząd. 

Koordynatorka zgłosiła trzech wolontariuszy hospicyjnych do konkursu organizowanego przez Reg. 
Centr. Wolont. - "Barwy Wolontariatu. W grudniu odbyła się gala z okazji Międz. Dnia Wolont. w 
Ratuszu Staromiejskim, nasi laureaci otrzymali dyplomy i upominki. 

6.12.2014 dziewięcioro dzieci podopiecznych Domowego Hospicjum Dziecięcego i dziewięcioro ich 
rodzeństwa otrzymało poduszeczki mikołajkowe od wolontariuszy Elbląskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Oświaty .Edukator". Prezenty wykonane zostały własnoręcznie przez członków 
stowarzyszenia. 
5.12- Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - Kartki okolicznościowe z życzeniami, drobne podarunki, 
wyróżnienie laureatów Barw Wolontariatu, wręczenie certyfikatów i wyróżnień oraz wspomnienia przy 
słodkościach i kawie. 
 
Koordynatorka razem z innymi pracownikami udzielała wywiadów dla prasy lokalnej dot. wolontariatu.  
Koordynatorka w ramach edukacji przeprowadziła pogadankę  i prezentację o wolontariacie w HE I 
SNRHE dla słuchaczy Studium Medycznego w Elblągu. Zorganizowała też 2 szkolenia wolontariuszy 
(zaczynało 56 osób w tym 11 z A.S. i 6 z W.S.D.) 
W tym roku wręczono 10 certyfikatów wolontarystycznych medycznego lub wspierającego, wydano 14 
zaświadczeń o działalności wolontarystycznej, przekazano 9 pozytywnych opinii o wolontariuszach do 
Aresztu Śledczego w Elblągu, wystawiono ponad 300 podziękowań i świadectw żonkilowych dla 
uczniów, nauczycieli i dyrekcji placówek edukacyjnych oraz firm zaangażowanych w akcję „Pola 
Nadziei”.
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2.1. 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

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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)

ochrona i promocja 
zdrowia

KSZTAŁCENIE W 
DZIEDZINIE OPIEKI 
PALIATYWNEJ

80.42.B

ochrona i promocja 
zdrowia

SZKOLENIE ZESPOŁÓW 
SPRAWUJĄCYCH 
OPIEKĘ PALIATYWNĄ

86.90.E

ochrona i promocja 
zdrowia

DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 86.10.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja zdrowia KSZTAŁCENIE W 
DZIEDZINIE OPIEKI 
PALIATYWNEJ

80.42.B

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

SZKOLENIE ZESPOŁÓW 
SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ 
PALIATYWNĄ

86.90.E

ochrona i promocja zdrowia DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 86.10.Z

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

Druk: NIW-CRSO 10

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


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) 520 197,00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 443 174,93 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 50 565,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 11 490,72 zł

e) Pozostałe przychody 14 966,35 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 93 304,96 zł

2 620,00 zł

19 691,06 zł

39 800,00 zł

31 193,90 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 285 880,39 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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2.4. Z innych źródeł 0,00 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 357 013,20 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -15 185,00 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 68 601,61 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: 375 121,00 zł 0,00 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

86 161,73 zł 0,00 zł

65 750,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

223 209,27 zł

0,00 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

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 5 784,78 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

z podatku od towarów i usług

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 12



1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

1,0 etatów

9,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

44,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł
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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)

300,00 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

300,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 28 450,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

9 600,00 zł

9 600,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 18 850,00 zł

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

28 450,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 26 950,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 500,00 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

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)

600,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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)

800,00 zł

35,00 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  OKw 
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

25,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 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)

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)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

2 700,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 16



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

Wiesława Pokropska Prezes 
03.06.2014 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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