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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-13

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

Joanna Gierczak 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

Stowarzyszenie Na Rzecz Hospicjum Elbląskiego posiada osobowość prawną, działa na podstawie 
prawa polskiego, w szczególności mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo 
o stowarzyszeniach / tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 79 poz.855 ze zmianami/, ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 
roku Nr 234 poz 1536/, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej / Dz. U. Nr 112 
poz. 654/ oraz na podstawie postanowień statutu.
Stowarzyszenie jest podmiotem leczniczym prowadzącym przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego 
Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak. Ustrój oraz inne sprawy dotyczące funkcjonowania 
Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak określa regulamin organizacyjny Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie poza prowadzeniem Hospicjum Elbląskiego w ciągu roku organizuje konferencje 
naukowe, akcje charytatywne, kampanie społeczne, szkolenia. Podejmowane są regularne działania 
edukacyjne,  promujące działalność Hospicjum, pozyskiwane są środki finansowe - głównie na wsparcie 
Hospicjum Elbląskiego.   

Realizacja Opieki medycznej w 2015 r.:

Cele statutowe w tym zakresie realizowało Hospicjum Elbląskie, wpisane do rejestru zakładów opieki 
zdrowotnej Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, nr księgi rejestrowej 15260,  na podstawie 
kontraktu zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem a Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz w oparciu o 
środki pozyskiwane przez Stowarzyszenie z innych źródeł. 
W okresie sprawozdawczym opieka medyczna realizowana była przez wielodyscyplinarny zespół 
hospicyjny składający się z:
- 14 lekarzy
- 23 pielęgniarek
- 8 opiekunów medycznych
- 3 fizjoterapeutów
- 2 psychologów
- 1 pracownika socjalnego
- 1 duchownego
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Prowadzone formy opieki hospicyjnej:
• Hospicjum Stacjonarne
• Poradnia Medycyny Paliatywnej
• Oddział Dziennego Pobytu
• Hospicjum Domowe
• Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie
• Hospicjum Domowe dla Dzieci
• Hospicjum Domowe w Pasłęku
• Zespół Wsparcia Osieroconych

Opieka hospicyjna realizowana przez Hospicjum Elbląskie jest prowadzona w systemie ciągłym (24 
godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu), będąc dla pacjentów całkowicie bezpłatną. W okresie 
sprawozdawczym Hospicjum zrealizowało 44.604,80 osobodni. Pacjentów objętych opieką było 761. 

Sprzęt medyczny:
Stowarzyszenie kupuje niezbędny specjalistyczny sprzęt medyczny i techniczny. Sprzęt użytkowany jest 
na Oddziale oraz wypożyczany nieodpłatnie pacjentom do ich domów. 

Wolontariat:
Stowarzyszenie  w ramach swojej statutowej działalności rozwija ideę wolontariatu, jako bezpośredniej 
formy niesienia pomocy nieuleczalnie chorym osobom. Wolontariusze działają w różnych obszarach. 
Wolontariusze tzw. medyczni wspomagają personel  sprawując opiekę bezpośrednią przy chorym. 
Wolontariusze akcyjni biorą udział w akcjach charytatywnych. Jako wolontariusze działają podczas akcji 
licealiści, gimnazjaliści, uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli.

Najważniejsze działania i wydarzenia związane z wolontariatem w roku 2015:

Współpraca z Aresztem Śledczym - resocjalizacja osadzonych przez posługę wolontarystyczną w 
hospicjum, szkolenia. 
Współpraca z Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu, udział kleryków w szkoleniach i posługa 
wolontarystyczna, pomoc w organizowaniu comiesięcznej mszy dla rodzin osieroconych, rozmowy i 
wspieranie osób w żałobie. 
Udział wolontariuszy w akcji Pola Nadziei 18-19.04.2015 r.: ponad 547 w. wolontariuszy ze szkół i 
innych placówek z terenu powiatu elbląskiego 
Czerwiec 2015 - wolontariusze: Maria Napieracz. Ewa Przybyłek, Roman Jarosz przygotowali 
poczęstunek dla uczestników rajdu Cycle Poland. Pomogły też Kinga Paliwoda i Adela Wąsik. 
Październik 2015 - udział wolontariuszy w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego 
organizowanej przez Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Reprezentowały nas: dr Elżbieta 
Wileńska, Zofia Bukowska i Ania Zalewska. 
W grudniu odbyła się gala z okazji Międz. Dnia Wolont. w Ratuszu Staromiejskim, nasi laureaci Zofia 
Bukowska, Anna i Henryk Kołodziejscy otrzymali dyplomy i upominki. 
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. 
W 2015 roku odbyły się 2 szkolenia dla wolontariuszy, które prowadzone są przez członków 
Wielodyscyplinarnego Zespołu, zaczynało 25 osób, ukończyło i wręczono 22 certyfikaty wolont. 
medycznego lub wspierającego, wydano 6 zaświadczeń o działalności wolontarystycznej. Przekazaliśmy 
w ciągu roku 17 pozytywnych opinii o wolontariuszach do Aresztu Śledczego w Elblągu i wydano 3 
opinie na prośbę wolontariuszy przyznano 2 wyróżnienia dla wolontariusza, wystawiono 1 
rekomendację dla Zespołu Szkół technicznych w Elblągu 

Zbiórki publiczne:
W ciągu roku 2015 Stowarzyszenie prowadziło 2 zbiórki publiczne, zarejestrowane na portalu 
prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ważniejsze wydarzenia, które się odbywały w 2015 roku:
W okresie sprawozdawczym, w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015, prowadzilismy kampanię 
informacyjną dotyczącą możliwości przekazania na rzecz działalności pożytku publicznego 1% podatku. 
Zamówiliśmy klip reklamowy, który zrealizowała TV Elbląska, naszymi Ambasadorami, występującymi w 
klipie byli pacjenci Hospicjum pan Zygmunt pan Andrzej oraz wolontariusze. Klip umieszczony został na 
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kanale Youtube, kampania w sieci Internet prowadzona była z wykorzystaniem witryny: 
www.ehospicjum.pl. Umieściliśmy na stronie www.ehospicjum.pl darmowy program do rozliczania 
pitów, z wpisanym naszym numerem KRS, który Stowarzyszenie zamówiło już w roku poprzednim. 
Jednocześnie, prowadzony był fanpage w portalu Facebook. Obok kampanii z wykorzystaniem mediów 
elektronicznych, równolegle realizowana była kampania tradycyjna, oparta na rozprowadzaniu 
ulotek/zakładek promujących przekazywanie 1% podatku. Plakaty oraz ulotki 1% kolportowaliśmy także 
podczas wszystkich wydarzeń w ciągu. Radio Olsztyn emitowało nasze wypowiedzi promujące  
przekazywanie 1% podatku na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Plakaty i zakładki eksponowane były też w 
środkach komunikacji miejskiej, ośrodkach zdrowia, firmach prywatnych,sklepach, w taksówkach firmy 
Halo Taxi.
Całkowita kwota uzyskana w wyniku przekazanych wpłat 1% podatku za 2014 r. przekazana na nasze 
konto wyniosła: 350 988,38 zł.

Pozostałe działania:

• W ciągu roku organizowaliśmy ciekawe spotkania w naszej siedzibie, odwiedzały nas dzieci i młodzież 
ze szkół i przedszkoli, niektórzy też zapraszali do siebie. Rozmawialiśmy o naszych działaniach, opiece 
hospicyjnej, niekiedy pacjenci mogli oglądać i słuchać specjalnie przygotowanego repertuaru 
artystycznego.

• W ramach współpracy z Fundacją Hospicyjną organizowaliśmy kampanię Hospicjum to też Życie, oraz 
braliśmy udział w Funduszu Dzieci Osieroconych, z którego 6 naszych podopiecznych dzieci otrzymało 
po ok.  1000 zł stypendium na rok szkolny 2015/2016.

• Cały rok, we czwartki odbywały się spotkania w ramach tzw. pobytów dziennych. Niektóre spotkania 
były wyjazdowe, na niektórych organizowane były koncerty, terapia zajęciowa, rehabilitacja, 
konsultacje psychologiczne, spotkania z księdzem, pracownikiem socjalnych i innymi członkami zespołu. 
W lutym z okazji Dnia Chorego pacjenci  pojechali do Gietrzwałdu. 
• Dzien Chorego uczciliśmy w specjalny sposób. Odbyła się uroczysta msza św. celebrowana przez 
Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego, gosciem honorowym był Wiceprezydent Miasta Bogusław 
Milusz, który przekazał życzenia bezpośrednio Pacjentom i Pracownikom Hospicjum, wręczył wszystkim 
Pacjentom kwiaty oraz kosz z owocami. Usłyszeliśmy też wiele ciepłych słów pod adresem naszej 
placówki.
• W lutym, w ramach rozwoju naszej sieci informatycznej zakupiliśmy certyfikat SSL, to narzędzie 
zapewniające ochronę witryn internetowych, a także gwarant zachowania poufności danych 
przesyłanych drogą elektroniczną. Dane te są zabezpieczone kryptograficznie i nie można ich 
samodzielnie zmienić. Jest to dla nas kluczowe, odkąd prowadzimy dokumentację medyczną 
elektronicznie.

• W dniu 21 marca 2015 roku, Doktor Mirosław Batko odebrał z rąk dra Romana Budzińskiego, Prezesa 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku oraz prof. Grażyny Świąteckiej, nagrodę im. Dr Aleksandry 
Gabrysiak. Nagroda ta jest przyznawana przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku szczególnym 
lekarzom. 
• 12 maja świętowaliśmy wraz z Koleżankami i Kolegą Dzień Pielęgniarki i Położnej. 
• W maju Strażacy ze Straży Pożarnej przyjechali do nas, aby obdarować Angelikę obiecanymi 
prezentami. To już kilkuletnia przyjaźń z nami i z Angeliką.
• W czerwcu mieliśmy zaprzyjaźnionych gości - uczestników rajdu rowerowego „Przez Polskę dla 
polskich hospicjów". To 9 dniowy Rajd przez Polskę dla polskich hospicjów, a jego uczestnicy pokonali 
1100 km trasy prowadzącej z Gdańska do Krakowa pozyskując jednocześnie środki na wsparcie polskich 
hospicjów. Uczestnicy odwiedzili na trasie 7 hospicjów, w tym Hospicjum Elbląskie, które otrzymały 
sprzęt od Fundacji. Przyjęliśmy ich godnie. Wolontariusze przygotowali wspaniały posiłek, kolarze 
odpoczęli i pojechali dalej. W rajdzie brał udział jak co roku nasz wolontariusz Arek. Tym razem od 
Fundacji otrzymaliśmy specjalistyczne łóżka do opieki domowej.

• Akcja społeczno-charytatywna Pola Nadziei
Co roku, w wielu miejscach na świecie tysiące ludzi bierze udział w programie „Pola Nadziei” sadząc 
cebulki, propagując zasady opieki paliatywnej poprzez edukację społeczną oraz kwestując na rzecz 
hospicjów, dając w zamian żonkil-kwiat symbolizujący nadzieję. W ramach akcji 2015 odbyły się takie 
oto działania:
2.04– byliśmy obecni na zawodach pływackich - IX ELBLĄSKA WIOSNA PŁYWACKA – organizowanych 
przez Uczniowski Klub Pływacki „JEDYNKA” w Elblągu, 
18.04 – przeprowadziliśmy festyn rodzinny z wieloma atrakcjami, podczas którego mówiliśmy o naszej 
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opiece, kwestowaliśmy, rozstrzygnęliśmy konkurs i nagrodziliśmy Zwycięzców nagrodami rzeczowymi.
18 i 19.04 - przeprowadziliśmy kwesty na terenie Gmin Elbląg i Pasłęk 
18.04 kwestowaliśmy na terenie miasta oraz sklepów: Leclerc, CH OGRODY oraz Supermarketu „Piotr i 
Paweł”. 19.04 na terenie elbląskich i pasłęckich parafii. 
W akcję włączyło się wiele szkół, przedszkoli i in., placówek edukacyjnych z Elbląga, Pasłęka, Zielonki 
Pasłęckiej i Gronowa Elbląskiego. 
Ponadto przez cały maj na swoim terenie kwestowały szkoły i przedszkola w Elblągu i Pasłęku. 
Kwesty przeprowadzaliśmy na podstawie zarejestrowanej zbiórki publicznej pod nr 2015/1094/OR
Ogólna kwota zbiórki publicznej wyniosła: 43500,55 (w tym w Elblągu: 38367,64 w Pasłęku: 5132,91).
Koszty akcji wyniosły: 7200 zł, ale w kwocie 6150 zł zostały pokryte z darowizn pozyskanych na 
organizację akcji. 
Elbląski festyn odbywał się pod patronatem Prezydenta Miasta Elbląg.

W wydarzenia włączyli się: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Elbląga i Olsztyna, Gospodarstwo 
Agroturystyczne z Piastowa, Szkoła Policealna im. J.Romanowskiej „Medyk”, CSE Światowid ; PGNiG 
,Stowarzyszenie Elbląg Europa i Elbląski Oddział Abstrakcyjny, Grupa zrzeszająca właścicieli psów 
Golden Retriver , Strażacy z Komendy Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Parafie z Elbląga i Pasłęka. 
W akcji wzięło udział ponad 600 wolontariuszy, firmy, szkoły i przedszkola, Kościoły rzymskokatolickie, 
Parafia greckokatolicka , organizacje pozarządowe, w tym: Zarząd Zieleni Miejskiej, hipermarket 
LECLERC,  PGNIG, WORD w Elblągu i Olsztynie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, REPROSKAN, SZKOŁA 
POLICEALNA im. J.Romanowskiej, Computer Team,  CSE Światowid, Stowarzyszenie Elblag Europa i 
Elbląski Oddział Abstrakcyjny, Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod Lasem", KOMENDA MIEJSKA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ELBLĄGU, CH OGRODY, Pizzeria LaCapra, Cukiernia Deker, 
Supermarket Piotr i Paweł, Sklep Autoczęści. 

• Od maja przygotowywaliśmy konferencję opieki paliatywnej dla jednostek z terenu województw 
warmińsko - mazurskiego, pomorskiego oraz kujawsko - pomorskiego: „Rak płuca. Nowości w leczeniu 
przyczynowym i paliatywnym", która odbywała się we wrześniu. W Konferencji wzięło udział 186 
uczestników z wielu hospicjów, głównie warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko 
pomorskiego.
• We wrześniu elbląscy i niemieccy Rotarianie podarowali wózek elektryczny ośmioletniej Angelice, 
naszej podopiecznej. W spotkaniu u Prezydenta Miasta uczestniczyła nasza pielęgniarka. 
• We wrześniu otrzymaliśmy od Fundacji Energa 20 800 zł, za które zakupiliśmy specjalne maski 
twarzowe dla Pacjentów, którzy oddychają za pomocą respiratorów. W zeszłym roku w ramach ww. 
programu zakupiliśmy jeden z respiratorów. To owoc kolejnej edycji akcji „Pomagaj z Energą". 
• Kampania Hospicjum to też Życie 
W 2015 roku kampania odbywała się pod hasłem „Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach. Pomóż 
osieroconym dzieciom". Przeprowadziliśmy ją wraz z Biblioteką Elbląską im. C. Norwida w ramach XII 
ogólnopolskiej kampanii, zaprosiliśmy znanych w Elblągu ludzi do czytania bajek zwiazanych z 
osieroceniem:
 16 listopada, godz. 10.00, w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha, Bajkę pt. „Kopciuszek” przeczytali 
Dyrektor Hospicjum Elbląskiego Wiesława Pokropska i Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski 
(spotkanie dla szkół)
 20 listopada, godz. 16.30, Filia nr 4 Biblioteki Elbląskiej ul. Ogólnej, Baśń pt. „Królewna Śnieżka” 
przeczytała aktorka Teatru im. Aleksandra Sewruka Aleksandra Wojtysiak (spotkanie dla rodziców z 
dziećmi - w ramach cyklu „Klub Przyjaciół Misia Uszatka”)
 24 listopada, godz. 10.00, Filia nr 7 Biblioteki Elbląskiej ul. Hetmańska 16/20. Fragmenty „Pippi 
Pończoszanki” przeczyta Mira Stankiewicz, Dziennikarka Studia Elbląg/Radio Olsztyn (spotkanie dla 
szkół) 4 grudnia, godz. 17.00, Filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej ul. Rodziny Nalazków 20
 Bajkę pt. „Dwie Małgosie” przeczytała Wioletta Piasecka, bajkopisarka (spotkanie dla rodziców z 
dziećmi - w ramach cyklu „Bajkowa wyspa”)
• W listopadzie dr Wiesława Pokropska została uhonorowana przez uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego tytułem "Osobowości Regionu". Podczas konkursu w szkole uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego w Elblągu przyznali tytuł "Osobowości Regionu". Wśród nominowanych znalazły się 
trzy osoby: znana, była łyżwiarka szybka Helena Pilejczyk, nauczyciel, pisarz, pasjonat historii Tomasz 
Stężała oraz Wiesława Pokropska. Przed głosowaniem uczniowie poznali sylwetki i dokonania 
nominowanych, dzięki przygotowanym prezentacjom multimedialnym. Później przyszedł czas na 
anonimowe głosowanie. Wygrała Wiesława Pokropska, dyrektor hospicjum w Elblągu.

• 3 grudnia 2015 r., gościliśmy w naszym hospicjum przedstawicielki Oddziału ZUS w Elblągu, panie 
Karinę Podlaszewską, Dyrektor Oddziału oraz Agnieszkę Cybulską Rzecznika Prasowego Oddziału. Panie 
przekazały na ręce Dyrektor Pokropskiej kwotę 1060 zł, za którą nabyły cegiełki, a także dary rzeczowe, 
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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)

14

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

wśród których znalazły się kosmetyki pielęgnacyjne tj.: kremy do ciała, chusteczki nawilżane do 
pielęgnacji, balsamy do ciała, mydła w płynie, ręczniki, pidżamy, pieluchy jednorazowe, ręczniki 
jednorazowe, Nutridrinki.

• 8 grudnia byliśmy na Konferencji „Wolontariat dla każdego", gdzie wyróżnieni w konkursie "Barwy 
Wolontariatu" zostali nasi wolontariusze: Zofia Bukowska oraz Anna i Henryk Kołodziejscy. Otrzymali 
dyplomy, słodkości, no i gorące uściski.
• 10 grudnia świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, z lekkim opóźnieniem, ale w dobrej 
atmosferze i niemal w komplecie.
• Grudzień był cały świąteczny. 
• Przygotowaliśmy paczki świąteczne dla 8 dzieci będacych pacjentami Hospicjum.
• Nadleśnictwo podarowało choinki, wolontariusze z pracownikami ubierali drzewka, a wramach terapii 
zajęciowej tworzyli ozdoby. 
• Dzieci przychodziły z Jasełkami. Odbywały się spotkania opłatkowe, było przemiło, świąteczne, 
rodzinnie.
• 18 grudnia odbyło się u nas spotkanie wigilijne. W uroczystości uczestniczył Biskup Elbląski Jacek 
Jezierski, który odprawił Mszę św., po której zasiedliśmy do wspólnej kolacji wigilijnej.
• 19 grudnia odwiedziły nas "Szpitalne Mamy", pani Małgorzata i pani Kamila, inicjatorki tej grupy 
wsparcia przyniosły upominki i kartki wykonane przez „Szpitalne Mamy".
• 23 grudnia pod hospicjum zajechały cztery wozy strażackie, kilkunastu strażaków i zabłąkany 
Mikołaj:-), który szukał Angeliki. Elbląscy Strażacy od kilku lat opiekują się Angeliką. Mikołaj – strażak 
odwiedził wszystkich pacjentów, wręczając słodycze i składając życzenia świąteczne. 

Ponadto w grudniu, do ponad 2 tys. osób, które przekazały nam 1% podatku oraz do naszych 
darczyńców wysłaliśmy podziękowania wraz  życzeniami świątecznymi.
Nad poprawną działalnością Stowarzyszenia dziesiąty rok czuwała Prezes Wiesława Pokropska, 
prowadząc jego sprawy wraz z członkami Zarządu, pracownikami oraz wolontariuszami. 

Ilość Członków: w grudniu 2015 r. Stowarzyszenie liczyło 47.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO nie prowadzi działalności gospodarczej.
W 2015 roku odbyły się 4 Posiedzenia Zarządu, który podjął 8 uchwał.
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 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

ochrona i promocja zdrowia, 
w tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)

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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Druk: NIW-CRSO 10



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) 878 259,81 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 703 959,40 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 70 040,45 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 5 786,17 zł

e) Pozostałe przychody 98 473,79 zł

0,00 zł

0,00 zł

93 793,09 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 135 845,55 zł

1 955,00 zł

28 533,55 zł

44 367,38 zł

60 989,62 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)

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 351 192,38 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 93 793,09 zł
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0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 297 428,79 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 359 768,75 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 455,49 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 444 439,75 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 325 496,03 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: 728 680,97 zł 325 496,03 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

344 190,65 zł 325 496,03 zł

66 584,96 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

317 905,36 zł

0,00 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Zakup sprzetu medycznego na wyposażenie Hospicjum 325 496,03 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 3 860,90 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

1,0 osób

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

1,0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

47,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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)

360,00 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

10,00 osób

350,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 37 574,92 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

20 674,92 zł

20 674,92 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 16 900,00 zł

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

16 900,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 14 900,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 000,00 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)

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)

3 131,00 zł

0,00 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

0,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

15,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 15,00 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

300,00 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 08.07.2016 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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