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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
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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

ROK 2014 - główne działania.

Styczeń to jak zawsze czas sprawozdawczo-rozliczeniowy. Dokonywaliśmy rozliczeń zbiórki publicznej- 
cegiełek, skarbony, kampanii „Hospicjum to też Życie.” 

Miniony rok podporządkowany był realizacji unijnego projektu pn.: „Informatyzacja Hospicjum 
Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak”. Całkowita wartość wg umowy z Marszałkiem województwa 
wynosi 235 932,22 zł, w tym środki europejskie (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 
wynosiły 197 242,12 PLN. 
Informatyzacja Hospicjum to efekt dostosowania się do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 
2010 r. które wraz z późniejszymi zmianami jednoznacznie określa, że od 1 sierpnia 2017 r. w każdej 
placówce medycznej, przychodni, klinice, gabinecie prywatnym, NZOZ, oraz każdym innym podmiocie 
medycznym, dokumentacje medyczną będzie można prowadzić wyłącznie w formie elektronicznej. 
Wcześniej, gdy przygotowywaliśmy się do pisania projektu ustawa nakazywała prowadzenie 
dokumentacji w formie elektronicznej już od 1 sierpnia 2014 r. 
Cały rok 2014 był poświęcony na wdrożenie systemu i Uzytkowników do pracy  w systemie e-opieka. 
Główne działania to:
• Wprowadzenie monitoringu, wybraliśmy firmę JUPI, zamontowanych zostało 9 kamer mających 
poprawić bezpieczeństwo pacjentów, personelu i sprzętu.
• Na marcowym Posiedzeniu Zarządu swoim zarządzeniem Prezes wyłoniła Komisję Ofertową w 
składzie: Anna Podhorodecka Przewodnicząca, Urszula Patalan Z-ca Przewodniczącego oraz Agnieszka 
Szreder Członek Komisji. W kwietniu Komisja ofertowa wyłoniła wykonawców dostaw na realizację 
dostawy komputerów oraz oprogramowania systemu medycznego w ramach realizacji projektu 
Informatyzacja Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak”, nastąpiło ogłoszenie  wyłonienia 
ofert.  Następnie rozpoczęliśmy podpisywanie umów, realizację zakupów, instalację, szkolenia, 
zabezpieczanie, dostosowujac się do wymogów projektu. 
• W maju złożyliśmy pismo o przedłużenie terminów realizacji projektu, a wkrótce otrzymaliśmy zgodę 
Marszałka i podpisaliśmy Aneks do Umowy. 
• W maju pracowaliśmy energicznie nad opracowywaniem koncepcji biznesowej i karty projektu do 
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realizacji Projektu, odbyło się też pierwsze spotkanie inaugurujące i pierwsze szkolenie dla części 
pracowników. 
• Rozpoczęliśmy instalowanie sprzętu, przygotowaliśmy pomieszczenie na serwerownię, gdyż całe 
oprogramowanie i archiwizacja będą odbywały się na dyskach u nas. W serwerowni wymieniliśmy szyby 
w oknach, na antywłamaniowe klasy P3, zainstalowaliśmy klimatyzację, ze względu na zabezpieczenie 
danych na serwerze. Następnie uzgodniliśmy grafik szkoleń tak, aby wszystkim 43 osobom odpowiadał 
dzień i godzina. Szkolenia były przeprowadzane w ramach projektu przez firmę Infusio w terminach: 8, 
23 , 24 lipca, kolejne 8, 26, 27 i 28 sierpnia. Wszyscy Użytkownicy systemu e-opieka odbyli szkolenia w 
wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin każdy, kadra Zarządzająca odbyła w ramach szkoleń kilka spotkań, 
co dało ok. 20 godzin szkoleniowych. 
W tym czasie trwało dostosowywanie,  konfigurowanie całej infrastruktury teleinformatycznej założone 
zostały nowe skrzynki mejlowe dla komórek hospicyjnych, poprawianie funkcjonalności systemu.
25 czerwca jako pierwsza komputer do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej otrzymała 
Szefowa. 
• 30 lipca otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego o akceptacji wniosku o płatność I 
transzy i czekaliśmy na unijne pieniądze, wydane przez Stowarzyszenie w ramach projektu.  
• Produktywne uruchomienie systemu rozpoczęliśmy w dniu 1 września. Pod okiem wdrożeniowców z 
firmy INFUSIO, pracownicy Hospicjum wprowadzali pierwsze dane do systemu e-opieka. Wdrożeniowcy 
zostali kolejne 3 dni, ale jak życie pokazało cały wrzesień bywało bardzo „gorąco” i docieraliśmy się z 
systemem kolejne miesiące.
• W październiku odbyło się spotkanie, mające na celu analizę funkcjonowania systemu. Wynikiem tego 
spotkania było wprowadzenie wielu poprawek do działania systemu i uzgodnienie szkoleń. 
• 13 i 14 października odbyły się szkolenia dla personelu z zakresu obsługi komputera: Windows 7 i 
obsługa poczty elektronicznej Outlook. Wszystkie osoby pracujące w systemie elektronicznym, które 
były zainteresowane nabyciem, bądź poprawieniem umiejętności obsługi PC miały możliwość 
skorzystania z tego szkolenia.  
• W listopadzie Urząd Marszałkowski zobowiązał nas do dokonania audytu projektu przez 
zewnętrznego audytora, w następnych dniach wybraliśmy  niezależnego audytora, który po otrzymaniu 
wymaganych dokumentów i  na ich podstawie sporządził OPINIĘ I RAPORT Z PRZEPROWADZENIA 
AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU na temat realizacji projektu pn. „Informatyzacja Hospicjum 
Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, przez Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum 
Elbląskiego w Elblągu.
• W całym roku 2014 firma Infusio wspierała nas nieodpłatnie. 

Pozostałe działania:

W roku 2014 przeprowadzaliśmy kampanie społeczne „Pola Nadziei” i „Hospicjum to też Życie”.

Pola Nadziei 2014 ozpoczęły się w Polsce 16 marca, zakończyły 25 maja. 
W lutym odbywaliśmy już pierwsze rozmowy z Dyrektorami szkół i przedszkoli, Burmistrzem Pasłęka w 
sprawie organizacji Pól Nadziei. W marcu zwróciliśmy się z prośbą o możliwość kwestowania do 
przedstawicieli placówek handlowych, ks. Proboszczów, Biskupa oraz wystąpiliśmy o możliwość 
przeprowadzenia zbiórki publicznej, już na nowych zasadach, do tej pory obowiązywała ustawa z 1933 
roku.  
Po raz pierwszy w ramach tej akcji wyjątkowo nie odbył się festyn rodzinny na Placu Jagiellończyka, 
gdyż nasze wydarzenia kolidowały z innymi przedsięwzięciami organizowanymi przez Centrum Spotkań 
Europejskich „Światowid”. Ale jak zwykle odbywały się kwesty na rzecz Hospicjum, a w dniu 26 kwietnia 
włączyliśmy się w wydarzenie o wymiarze duchowym i jednocześnie sportowym. W ramach obchodów 
kanonizacji Jana Pawła II, o 10:30 z Placu Jagiellończyka wystartował rajd rowerowy, długość trasy to 
symboliczne 21 km, (organizatorami byli Urząd Miasta Elbląg i CSE „Światowid"). My też tam byliśmy, w 
żółtych koszulkach z żonkilami - symbolem nadziei, byli z nami także Elbląski Oddział Abstrakcyjny i 
Golden Retrivery. Każdy uczestnik Rajdu otrzymał żonkilową naklejkę, z którą pokonywał trasę rajdu. 
Na znak solidarności międzyludzkiej złapaliśmy się za ręce tworząc krąg nadziei.
Kwesty odbywały się pod kościołami w Elblągu, Pasłęku i Zielonce Pasłęckiej oraz na całym terenie tych 
miejscowości. Szkoły i przedszkola z Elbląga i Pasłęka organizowały kwesty na terenie swoich placówek. 
Kwestowała także szkoła im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Milejewie. Kwesty odbywały się także w 
hipermarkecie E. Leclerc, supermarkecie „Piotr i Paweł" oraz w Specjal Pub w Elblągu. Tegoroczne 
wpływy z akcji były niebagatelne, bo stanowiły kwotę 31 976,35 zł. W tym zbiórka na terenie Pasłęka 
wyniosła 5 964,87 zł, a elbląska 26 011,48 zł. Koszty zbiórki dzięki Darczyńcom wyniosły jedynie 1075,59
 zł.
Po zakończeniu akcji opublikowaliśmy i rozliczyliśmy zbiórkę publiczną „Pola Nadziei”.

Druk: NIW-CRSO 3



Kampania Hospicjum to też Życie
W ramach kampanii, w dniach 21-22 listopada br., w Sopocie odbyła się ogólnopolska konferencja 
zatytułowana „Zapomniani żałobnicy – o żałobie wśród dzieci i młodzieży”. Wykłady i warsztaty na 
temat przebiegu procesu żałoby, jej odmiennych postaci w zależności od rodzaju śmierci bliskich oraz 
różnorodnych metod wsparcia przez otoczenie połączone zostały z inauguracją programu „Tumbo 
Pomaga” – efektu zeszłorocznej kampanii Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to też Życie”, której celem 
była pomoc dzieciom osieroconym przez pacjentów hospicjów. Od tego roku słonik Tumbo, maskotka 
Funduszu Dzieci Osieroconych, stał się ich patronem niezależnie od okoliczności śmierci bliskich swoich 
podopiecznych. W wydarzeniu wzięło udział około 140 osób z 96 ośrodków hospicyjnych. 
Stowarzyszenie nasze reprezentowane było przez psycholog Annę Zalewską  i koordynatora akcji Annę 
Podhorodecką.  

Po tym spotkaniu, w dniu 28 listopada debatowaliśmy pod hasłem: „Pomagamy dzieciom i młodzieży w 
żałobie" – to hasło tegorocznej kampanii. Wśród zaproszonych gości byli pedagodzy, psychologowie, 
nauczyciele. Celem tej kampanii było nagłośnienie problemów związanych z osieroceniem dzieci i 
młodzieży oraz zwiększenie świadomości na temat roli udzielanego im wsparcia, zarówno 
materialnego, jak i psychologicznego oraz edukacyjnego.
W roku 2013 spotkaliśmy się w naszym hospicjum w gronie psychologów i pedagogów pracujących na 
co dzień z dziećmi i młodzieżą w różnych placówkach oświatowych, wspólnie zastanawiając się jak 
pomóc młodym ludziom, którzy doświadczyli straty bliskiej osoby; rodzica, rodzeństwa, przyjaciela. 
Rozważaliśmy jaką rolę w przezwyciężaniu problemów związanych z przeżywaniem okresu żałoby mają, 
czy też powinni mieć, pedagodzy i psycholodzy, zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych. W 
trakcie tego spotkania odnotowaliśmy szereg cennych uwag i wniosków w zakresie zgłaszanych przez 
Państwa problemów. Zmierzyliśmy się z tematem, wyciągnęliśmy wnioski, a podczas kampanii 2014 
przedstawiliśmy efekty: 

Przedstawilśmy Zespół Wsparcia Osieroconych, jego założenia, przekazaliśmy zaprojektowaną ulotkę, 
która stanowi zaproszenie do skorzystania z oferty Zespołu. Ulotka określa formy wsparcia 
psychologicznego, duchowego, prawnego i socjalnego oraz wskazuje sposoby otrzymania tej pomocy. 

Zaś Fundacja Hospicyjna, ogólnopolski koordynator kampanii, bazując na wieloletnim doświadczeniu 
pracy z tematem osierocenia, stworzyła zapowiadany w 2013 r. portal, którego zadaniem jest 
udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży przeżywającym żałobę. Portal to kompendium wiedzy nt. 
straty, żałoby. Zawiera wskazówki dla dzieci i młodzieży. Dla rodziców i opiekunów. Poradnik dla 
nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcji. 

Spotkanie pokazało, że warto rozmawiać na takie trudne tematy, a strata tak naprawdę dotyka 
wszystkich nas w ciągu naszego życia wielokrotnie. Spotkanie było też doskonałą okazją do mówienia o 
nas i naszej opiece, także w mediach. 
Łzy wzruszenia osuszała zaprzyjaźniona z nami Cukiernia T.Deker Patissier & Chocolatier. O spotkaniu 
jak zwykle pisały media, to dla nas bardzo ważne. 

Odpis 1% podatku
• Od stycznia do kwietnia zachęcaliśmy Podatników do  przekazywania 1% naszemu Hospicjum, a także 
wyrażaliśmy wdzięczność za zaufanie i wsparcie. Umieściliśmy na stronie www darmowy program do 
rozliczania pitów, z wpisanym naszym numerem KRS, który Stowarzyszenie zamówiło już w roku 
poprzednim. Plakaty oraz ulotki 1% kolportowaliśmy podczas wszystkich wydarzeń w ciągu. Radio 
Olsztyn emitowało nasze wypowiedzi, promujące 1% dla naszego Hospicjum. Plakaty eksponowano w 
środkach komunikacji miejskiej, ośrodkach zdrowia, firmach prywatnych, w tym w przedsiebiorstwie 
taksówkowym Halo Taxi oraz wielu innych miejscach na terenie Elbląga oraz przy okazji informacji o 
naszych działaniach, na portalach internetowych i na naszej stronie internetowej oraz na stronie 
www.facebook.pl. 
• W zeszłym roku Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych wraz z Elbląskim Stowarzyszeniem 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Urzędem Miasta po raz kolejny zaprosili do kampanii społecznej 
"Walczymy o milion dla Elbląga". Organizacje promując pozostawienie 1% podatku w Elblągu, mogą 
włączyć świadomość mieszkańców Elbląga, że mają wpływ na rozwiązywania różnorakich problemów 
społecznych. Dlatego i nasze Stowarzyszenie włączyło się w tę kampanię i walczyliśmy o 1 %, aby w 
Elblągu zatrzymać jak najwięcej pieniędzy z tego tytułu. 
I warto było, gdyż za 2013 rok podatnicy zostawili w Elblągu o ponad 50 000 zł więcej, niemal tyle o ile 
więcej otrzymało nasze Stowarzyszenie. Dla porównania: za rok 2012 z tytułu odpisu 1% otrzymaliśmy 
kwotę 284 468 zł, a za 2013 rok 340 205 zł, to o ok. 55 tys. zł więcej!
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• Stowarzyszenie współpracowało z Urzędem Miasta i innymi elbląskimi organizacjami pozarządowymi 
poprzez  członkostwo w Radzie Elbląskich Organizacji Pozarządowych, naszym delegatem jest Anna 
Podhorodecka, która jako wiceprzewodnicząca uczestniczy w Posiedzeniach Rady i przedsięwzięciach 
organizowanych przez Radę i Urząd Miasta.  

W ciągu roku odbywały się ciekawe spotkania.

• 6 stycznia - podczas koncertu noworocznego wręczono Nagrody Prezydenta Elbląga za 2013 r. 
Laureatem w kategorii Ochrona Zdrowia zostało Hospicjum Elbląskie. Nagrodę stanowiła pamiątkowa 
statuetka, list gratulacyjny, zawierający przepiękne słowa od Pana Prezydenta oraz nagroda pieniężna 
w wysokości 4 tys. zł. Nagrodę z rąk Prezydenta odebrali: dr Pokropska oraz dr Mirosław Batko. 
Pieniądze zostały przekazane na konto bankowe Hospicjum i przeznaczone na wyjazd pracowników 
Hospicjum na spektakl do Teatru.
• 9 lutego obchodziliśmy uroczyście kolejną rocznicę śmierci naszej patronki dr Oli. Na uroczystość 
Dyrekcja zaprosiła brata dr Oli, Pana Macieja Gabrysiaka wraz z małżonką oraz profesor Grażynę 
Świątecką. Jak pisała prof. Grażyna Świątecka w książce poświęconej dr Aleksandrze Gabrysiak: „Życiem 
swoim zaświadczyła o Wielkim powołaniu Lekarskim. Jest i będzie Wielkim, Pięknym i głęboko 
humanitarnym wezwaniem: pochylenia się nad chorym, cierpiącym, słabym”. Ogromną zasługą prof. 
Grażyny Świąteckiej jest wielokierunkowy przekaz niezwykłego przykładu Dr Oli i inspirowanie w 
środowisku medycznym do podobnego postępowania – czynienia dobra i pociągania za sobą innych. 
Dzięki niej środowisko medyczne obrało za ideał postępowanie charytatywne Dr Oli i jej imieniem 
nazwano m. in. nasze Elbląskie Hospicjum.
• 11 lutego uczciliśmy XXII Światowy Dzień Chorego w tym roku z takim Papieskim przesłaniem: Wiara i 
miłosierdzie, "My także winniśmy oddać życie za braci ( 1 J 3,16)". Biskup Elbląski J.E. ks. dr Jan Styrna 
odwiedził naszych chorych, a następnie odprawił uroczystą mszę św., koncelebrowaną wraz z 
kapelanem naszego hospicjum ks. Krzysztofem Jagodą, obecni byli klerycy naszego Seminarium. 
Podczas mszy św. ks. kapelan udzielił sakramentu namaszczenia chorych. Gościem honorowym był 
Wiceprezydent Elbląga Marek Pruszak, który przekazał życzenia dla Pacjentów i Pracowników 
Hospicjum, wręczył wszystkim Pacjentom kwiaty oraz kosz z owocami. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów 
pod adresem naszej placówki.
• 14 lutego z okazji Święta Służby Więziennej zostaliśmy zaproszeni na uroczystość do Ratusza 
Staromiejskiego, ponieważ jesteśmy jedną z placówek w których charytatywnie pracują Osadzeni. Jako 
reprezentantki w uroczystości wzięły udział Beata Bajor i Anna Podhorodecka.
• 19 marca, na zaproszenie Dyrekcji Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa w Sopocie, w Jubileuszu 
z okazji X-lecia istnienia Domu Hospicyjnego, wzięły udział  Dyrektor Pokropska i Anna Podhorodecka. 
Najpierw zaproszono na  liturgię Mszy św. do Archikatedry Oliwskiej,  której przewodniczyli JE. Ks. Abp. 
Sławoj Leszek Głódź wraz z JE. Ks. Abp. Tadeuszem Gocłowskim w koncelebrze przybyłych licznie 
kapłanów, następnie na Uroczystą Galę w gronie licznie zgromadzanych gości i przyjaciół Domu. 
• 12 maja świętowaliśmy z Koleżankami i Kolegą Dzień Pielęgniarki i Położnej. 
• 11 maja uczestniczyliśmy w Gali Filantropa Roku 2013, do tego tytułu nominowaliśmy po raz kolejny 
Fundację i Pracowników Grupy Energa.
• W maju Krystian Dukiel – nasz Wolontariusz, został pierwszym laureatem tegorocznej XVI edycji 
Samorządowego Konkursu 8 Wspaniałych. Wspaniały młody Człowiek, aktywny wolontariusz akcyjny, 
świetny webmaster i grafik. Cieszyliśmy się razem z nim. (Więcej nt. wolontariatu w sprawozdaniu 
Koordynatorki Wolontariatu.)
• W maju zostaliśmy zaproszeni, jako Przyjaciele Szkole Podstawowej nr 19 na spotkanie, które 
odbywało się w w Elblągu, z okazji uroczystości dot. starań o odnowienie certyfikatu Szkoły Promującej 
Zdrowie. Dyrekcja i nauczyciele pochwalili się co robią w ramach tegoż projektu. Przygotowali 
podsumowanie w cyferkach, na wykresach, a także niesamowicie podane zdrowe jedzenie! 
Kadra nauczycielska śpiewała, a dzieciaki przedstawiły ciekawe scenki. 
• 22 maja odbyło się Posiedzenie Zarządu, podjęliśmy uchwałę w sprawie zakupu paczek na Dzień 
Dziecka. Tego dnia odbyło się także oraz Walne Zebranie Członków.
• 2 maja koordynator akcji Anna Podhorodecka została zaproszona, na spotkanie z dzieciakami i ich 
rodzicami do Przedszkolu nr 4 – dzieci przekazały zebrane podczas kwesty pieniądze -w ramach akcji 
Pola Nadziei.  
• W maju zakupiliśmy regały oraz kilkaset segregatorów do Archiwum, dzięki którym dr Mirosław Batko 
uporządkował wiele lat historii chorób pacjentów hospicyjnych. 
• W dniu 29 maja 2014 roku, liczna ekipa złożona z Pacjentów, Pracowników oraz Wolontariuszy 
naszego Hospicjum, na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej ”Niezapominajka”, wybrała się na Festyn 
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Niezapominajkowy. Sąsiedzi przygotowali niezwykle bogaty repertuar artystyczny oraz ciekawe menu. 
To było bardzo ważne potrzebne wyjście.
• W czerwcu, w ramach kolejnej edycji Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka – Fundacja Hospicyjna wg 
otrzymanej od nas listy przygotowała paczki zakupione przez Darczyńców.
• Po raz kolejny zostaliśmy obdarowani przez Fundację Babci Aliny, tym razem zakupili dla nas wózek 
inwalidzki oraz 8 materaców przeciwodleżynowych za kwotę 3700 zł. Darowizna była wynikiem ich 
rajdu rowerowego Cycle Poland.  Rowerem przez Polskę, cykliści z Polski i Wielkiej Brytanii przejechali 
1000 km, aby wesprzeć polskie hospicja, propagując ideę hospicyjną. 
• A 30 sierpnia odwiedzili nasze Hospicjum członkowie Innvanderrådet - Wydziału do spraw emigracji 
ze Stavanger w Norwegii. Podczas Święta Chleba 2014 prezydent Elbląga Jerzy Wilk oraz 
wiceprezydenci Marek Pruszak i Janusz Hajdukowski spotkali się z delegacją naszych miast partnerskich. 
Inicjatorem wizyty był Ryszard Kalinowski współtwórca elbląskiej "Solidarności". Jak donosiły media 
chwalili Elbląg m.in. za: „Piękna starówka i doskonała opieka paliatywna hospicyjna”, „Największe 
wrażenie zrobiło na mnie wizyta w hospicjum, sposób opieki i organizacja jest godna podziwu. Nasir 
Daswandi Iftikar - wiceprzewodniczący Innvanderrådet.” Goście z Norwegii zrobili zbiórkę pieniędzy i 
przekazali nam w darowiźnie ponad 5300 zł.
• Po raz kolejny otrzymaliśmy darowiznę z Nadleśnictwa Elbląg w kwocie 1000 zł.
• W październiku odbyło się spotkanie z przedstawicielami TERMEDIA nt. organizacji w 2017 roku V 
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej w Elblągu. W wyniku tego spotkania Prezes 
podpisała Umowę-Przyrzeczenie dot. Wspólnej organizacji z Termedia sp.z o.o. Odbyliśmy też kilka 
spotkać dot. Miejsca organizacji tejże konferencji. To będzie duże wydarzenie na 500-600 osób z całej 
Polski. 
• Październik przyniósł także wspaniałą wiadomość. Nasza Prezes została mianowana przez Ministra 
Zdrowa Konsultantem Krajowym w dz.med.pal. To wielkie docenienie wieloletniej pracy na rzecz opieki 
paliatywnej.
• W tym samym miesiącu Stowarzyszenie wzięło udział w badaniu przygotowanym przez Centrum 
Systemów Informacji będące jednostką podległą Ministerstwo Zdrowia dot. Jednostek ochrony 
zdrowia, wyniki badania miały słuzyc oszacowaniu potrzeb jednostek  stopnia przygotowania 
podmiotów wyk.sdział.leczn. wynik. Przygotowania do prowadzenia dokumentacji elektronicznej, 
obow. Wyn.Z ustawy z dn.28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. My mogliśmy 
się wykazać znajomością rzeczy, bo mimo, iż odroczono ten obowiązek do roku 2016 to my system 
zdążyliśmy już wprowadzić. 
• W październiku odbyła się uroczystość poświęcenia nowego obrazu, który znajduje się od niedawna w 
naszej kaplicy. Jest to obraz założyciela zakonu Marianów Bł. Stanisława Papczyńskiego. Mszę św. 
sprawował ks. Paweł Naumowicz MIC, Prowincjał Zakonu Marianów, elblążanin.
• Od początku roku dofinansowaliśmy pobyty dzienne dla pacjentów, które cały sezon letni 
organizowaliśmy na powietrzu, najczęściej przy grillu. Pacjenci bardzo lubią takie pobyty. Pobyty nie 
znają nudy, część osób uczestniczyła także w Terapii Grupowej, która powstała z inicjatywy i potrzeby 
osób chorych. W ramach współpracy z PSOUU grupa miłośników kina, naszych podopiecznych, wybrała 
się na seans filmowy. Kierowca z PSOUU oraz wolontariusz Kuba zabierali pacjentów z ich domów, a po 
seansie odwozili. Film na którym byli to "Obywatel". Dla niektórych była to rzadka okazja. 

• Grudzień był cały świąteczny. Nadleśnictwo podarowało choinki, wolontariusze z pracownikami 
ubierali drzewka. Dzieci przychodziły z Jasełkami.  18 grudnia odbyło się u nas spotkanie wigilijne. W 
uroczystości uczestniczył Biskup Elbląski Jacek Jezierski, który odprawił Mszę św., mszę koncelebrowali 
ks. Waldemar Maliszewski oraz kapelan ks. Krzysztof Jagoda. Po Eucharystii zebrani licznie pacjenci, ich 
bliscy, wolontariusze i pracownicy zostali zaproszeni przez Dyrektor Pokropską do stołu 
przygotowanego na sali konferencyjnej. Były życzenia, łamanie się opłatkiem i niespodzianka ... a pani 
Dyrektor przekazała naszego kapelanowi instrument klawiszowy, którego tak bardzo brakowało w 
naszej kaplicy. Teraz organistka-pani Ola nie będzie musiała taszczyć swojego do hospicjum...

W 2014 roku spełnialiśmy marzenia:
• Zainteresowaliśmy prasę naszym pacjentem Andrzejem, który w wyniku wypadku jeździ na wózku. 
Powstał interesujący artykuł, a zaraz potem  nawiązana została współpraca z Integracyjnym Klubem 
Sportowym ATAK, tym samym kolejne marzenie pana Andrzeja się spełniło, jest na dobrej drodze, być 
zostać zawodnikiem.

• Oprócz innych sprzętów, we wrześniu zakupiliśmy nowe urządzenie usprawniające – tzw. tor do 
chodzenia, co dla niektórych pacjentów było wspaniałym darem i sposobem na usprawnianie. Tor 
stanął na korytarzu „domowego”.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

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

• W przeddzień Wigilii pod hospicjum zajechały cztery wozy strażackie, kilkunastu strażaków i 
zabłąkany Mikołaj:-), który szukał Angeliki. Elbląscy Strażacy od kilku lat opiekują się Angeliką. 
Rozpoznają jej potrzeby i częściowo realizują. W tym roku Mikołaj przyniósł wory prezentów, które 
wyciągał z namaszczeniem z pół godziny, jednak najważniejszy prezent dziewczynka otrzyma wkrótce. 
Strażacy pomagają zorganizować LiwCare BAFFIN -pionizator przeznaczony do rehabilitacji dzieci z 
porażeniem i niedowładami kończyn i tułowia. Funkcja pionizująca jest sterowana elektrycznie i nie 
wymaga podnoszenia pacjenta przez opiekuna czy fizjoterapeutę. Mama Angeliki spodziewa się 
poprawy komfortu życia Angeliki i jej opiekunów. Mikołaj i strażacy przeszli jak zwykle po salach, 
składając życzenia pacjentom i ich bliskim.

• Przed końcem roku, do ponad 2 tys. naszych darczyńców wysłaliśmy podziękowania wraz  życzeniami 
świątecznymi.

• Stowarzyszenie cały rok pozyskiwało środki finansowe i dary z różnych źródeł.  Pozyskane środki 
służyły dokonywaniu niezbędnych zakupów i napraw.
Sprzęt, leki, materiały opatrunkowe zostały przekazane Hospicjum na kwotę: 114 220,57 zł. (lista). 
Dbaliśmy o zielone tereny wokół Hospicjum, zakupiliśmy rośliny, a wolontaryjny nadzór nad terenem 
sprawowała pani Stanisława Gerej, której należą się podziękowania. 

Nad poprawną działalnością Stowarzyszenia dziewiąty już rok czuwała Prezes Wiesława Pokropska, 
prowadząc jego sprawy wraz z członkami Zarządu, pracownikami oraz wolontariuszami. 
Biuro Stowarzyszenia, zapewniające pełną obsługę Zarządu oraz spraw Stowarzyszenia w zakresie 
spraw administracyjnych, promocyjnych, organizacyjnych, prowadziła Kierownik Biura Anna 
Podhorodecka wraz z  Magdaleną Macek i wolontariuszami.  
Wsparcie dla dzieci- paczki z okazji Dnia Dziecka, świąteczne, dofinansowanie przekazywane przez 
Fundację Hospicyjną – realizowały Joanna Grzesikiewicz i Bożena Tyc.
Kasę Stowarzyszenia, w tym sprzedaż cegiełek, przyjmowanie wpływów z kwest, darowizn, prowadziła 
kolejny rok Skarbnik Joanna Świercz. 
Księgowość Stowarzyszenia prowadziła pani Małgorzata Wierzbicka. 
Wsparcie prawne zapewniał mecenas Tadeusz Jakubowski, czuwając nad 
prowadzeniem spraw Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa.
Beata Bajor- koordynatorka wolontariatu prowadziła sprawy wolontariatu w HE I SNRHE. 

Strona ehospicjum.pl oraz fanpage hospicyjny na facebooku prowadzona jest na bieżąco przez  Annę 
Podhorodecką  we współpracy z Piotrem Kwaśniewskim -wolontariuszem. 

Ilość Członków: w grudniu 2014 r. Stowarzyszenie liczyło 45 Członków.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja zdrowia KOD PKD 80.42.B - 
KSZTAŁCENIE W 
DZIEDZINIE OPIEKI 
PALIATYWNEJ. 
HOSPICJUM ELBLĄSKIE, 
PROWADZONE PRZEZ 
STOWARZYSZENIE 
POSIADA AKREDYTACJĘ 
DO PROWADZENIA 
SPECJALIZACJI W 
DZIEDZINIE MEDYCYNY 
PALIATYWNEJ. 
STOWARZYSZENIE 
ORGANIZUJE POBYTY 
DZIENNE DLA PACJENTÓW 
BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ 
HOSPICJUM DOMOWEGO 
A TAKŻE ICH RODZIN. 
PROWADZI ZESPÓŁ 
WSPARCIA 
OSIEROCONYCH. TE 
FORMY OPIEKI NIE SĄ 
FINANSOWANE PRZEZ 
NARODOWY FUNDUSZ 
ZDROWIA.
OCHRONA I PROMOCJA 
ZDROWIA NASTĘPUJE 
RÓWNIEŻ POPRZEZ 
CYKLICZNE 
ORGANIZOWANIE 
KAMPANII SPOŁECZNYCH 
O TEMATYCE 
HOSPICYJNEJ: NP.: "POLA 
NADZIEI", "HOSPICJUM TO 
TEŻ ŻYCIE" ORAZ PRZY 
WIELU INNYCH 
OKAZJACH.

80.42.B

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

KOD PKD 86.90.E - 
SZKOLENIE ZESPOŁÓW 
SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ 
PALIATYWNĄ.
STOWARZYSZENIE 
UMOŻLIWIA 
NIEODPŁATNE 
ODBYWANIE PRAKTYK 
STUDENCKICH DLA 
STUDENTÓW WYŻSZEJ 
UCZELNI W ZAKRESIE 
FIZJOTERAPII, 
PIELĘGNIARSTWA, JAK 
RÓWNIEŻ SZKOLE 
POLICEALNEJ NA 
WYDZIALE OPIEKUNA 
MEDYCZNEGO. 
PRACOWNICY ZESPOŁÓW 
HOSPICYJNYCH 
UCZESTNICZĄ  W 
KONFERENCJACH I 
SZKOLENIACH 
DOSKONALĄCYCH 
UMIEJĘTNOŚCI W 
ZAKRESIE OPIEKI 
PALIATYWNEJ. 
PODCZAS KONFERENCJI 
PALIATYWNEJ, 
ORGANIZOWANEJ PRZEZ 
HOSPICJUM I 
STOWARZYSZENIE OD LAT, 
NIEMAL 200 
PRACOWNIKÓW 
HOSPICJÓW Z 3 
WOJEWÓDZTW SPOTYKA 
SIĘ, WYMIENIAJĄC 
WIEDZĘ, 
DOŚWIADCZENIA, A TAKŻE 
UCZĄC SIĘ PODCZAS 
WYGŁASZANYCH 
WYKŁADÓW. UCZESTNICY 
MAJĄ OKAZJĘ POSZERZAĆ 
SWOJĄ WIEDZĘ O 
AKTUALNOŚCI DOT. 
OPIEKI PALIATYWNEJ.

86.90.E
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

ochrona i promocja zdrowia KOD PKD 86.10.Z 
DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI.
STOWARZYSZENIE NA 
RZECZ HOSPICJUM 
ELBLĄSKIEGO PROWADZI 
HOSPICJUM ELBLĄSKIE IM. 
A.GABRYSIAK. 
STOWARZYSZENIE MA 
PODPISANY KONTRAKT Z 
NARODOWYM 
FUNDUSZEM ZDROWIA, 
LECZ ZE WZGLĘDU NA 
NIEDOFINANSOWANIE 
HOSPICJUM,  
STOWARZYSZENIE 
POZYSKUJE ŚRODKI 
FINANSOWE Z DAROWIZN 
I AKCJI 
CHARYTATYWNYCH, 
DZIĘKI KTÓRYM WSPIERA 
DZIAŁALNOŚĆ HOSPICJUM 
ELBLĄSKIEGO. NA 
BIEŻĄCO ROZPOZNAJE 
POTRZEBY, KUPUJE I 
NAPRAWIA  SPRZĘT 
MEDYCZNY I TECHNICZNY, 
KUPUJE OPATRUNKI 
PRZECIWODLEŻYNOWE, A 
TAKŻE LEKI. A Z OKAZJI 
ŚWIĄT I DNIA DZIECKA 
DZIECI OTRZYMUJĄ 
PACZKI 
OKOLICZNOŚCIOWE.

86.10.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 575 586,72 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 575 586,72 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 226,69 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 80 512,19 zł

1 995,00 zł

26 846,76 zł

1 650,11 zł

44 831,02 zł

0,00 zł

5 189,30 zł

2.4. Z innych źródeł 148 777,79 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)

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 217 286,69 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 113 916,99 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 341 070,05 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 226,69 zł

Druk: NIW-CRSO 11



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 220 626,47 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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: 354 960,25 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

354 960,25 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

1 Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Hospicjum 113 916,99 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 1 230,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

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)

312,00 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

12,00 osób

300,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 21 600,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

21 600,00 zł

21 600,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

36 429,84 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 36 429,84 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)

0,00 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)

1 800,00 zł

16,00 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

6,00 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

1 800,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 01.07.2015 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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