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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-07

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 niniejszego statutu.
Stowarzyszenie Na Rzecz Hospicjum Elbląskiego jest podmiotem leczniczym prowadzącym 
przedsiębiorstwo 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 w ciągu roku organizuje konferencje naukowe, akcje 
charytatywne, kampanie społeczne, szkolenia. Podejmowane są regularne działania edukacyjne,  
prowadzona jest współpraca z jednostkami oświatowymi, promująca działalność Hospicjum, 
pozyskiwane są środki finansowe, głównie na wsparcie Hospicjum Elbląskiego.   

• Realizacja Opieki medycznej w 2016 r.:

Cele statutowe w zakresie udzielania opieki medycznej realizowało Hospicjum Elbląskie im. dr 
Aleksandry Gabrysiak, 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 złożony z:

- 13 lekarzy
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- 24 pielęgniarki
- 8 opiekunów medycznych
- 3 fizjoterapeutów
- 2 psychologów
- 1 pracownika socjalnego
- 1 duchownego

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 45 318 osobodni. Pacjentów objętych opieką było 
- 790: 

• Hospicjum Stacjonarne - 302
• Poradnia Medycyny Paliatywnej - 59
• Oddział Dziennego Pobytu – uczestnikami tzw. pobytów dziennych jest zazwyczaj ok. 12 pacjentów i 
często ich bliscy
• Hospicjum Domowe - 283
• Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie – 5 
dzieci i 14 dorosłych
• Hospicjum Domowe dla Dzieci - 6
• Hospicjum Domowe w Pasłęku - 121

•Sprzęt medyczny:

Stowarzyszenie posiada i na bieżąco uzupełnia niezbędny sprzęt dla pacjentów medyczny i techniczny 
poprzez ich zakup oraz pozyskując w darowiznach. Sprzęt użytkowany jest w opiece stacjonarnej oraz 
wypożyczany nieodpłatnie pacjentom do ich domów. 

• Zbiórki publiczne:

W ciągu roku 2016 Stowarzyszenie prowadziło 2 zbiórki publiczne, zarejestrowane na portalu 
prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1. POMAGAMY HOSPICJUM ELBLĄSKIEMU
2. POLA NADZIEI 2016 

Ważniejsze wydarzenia 2016 roku:

• Czas od stycznia do końca kwietnia jak zawsze zdominowany był przez intensywne działania związane 
z pozyskaniem 1% podatku. 
Emitowaliśmy w lokalnej telewizji klip reklamowy, klip umieszczony został też na kanale hospicyjnym na 
portalu Youtube, na naszej stronie www.ehospicjum.pl oraz na Facebooku. Zakupiony został program 
ułatwiający roliczenie się z fiskusem, który udostępnialiśmy na stronie www.ehospicjum.pl oraz 
facebook, w programie na sztywno wpisany był nasz nr KRS.  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 
podczas różnych wydarzeń w ciągu całego roku. Ponadto plakaty i zakładki, które eksponowano 
nieodpłatnie w środkach komunikacji miejskiej, ośrodkach zdrowia, sklepach, taksówkach Halo Taxi, 
etc. i rozdawano podczas spotkań.
Kwota z odpisów z 1 % pdof za 2015 rok, którą otrzymało nasze stowarzyszenie w 2016 r. od 
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podatników, stanowiła: 369 103,27 zł, to kolejny rok, w którym ta kwota jest większa (w stosunku do 
poprzedniego roku o ponad 18 tys. zł) 

• Od stycznia podejmowaliśmy także działania dotyczące organizacji V Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Paliatywnej 2017. Zjazd zaplanowany jest dla 600 uczestników. Sprawdzaliśmy możliwość 
przeprowadzenia zjazdu w kilku obiektach. 
• Kolejny rok kontynuowaliśmy współpracę z Aresztem Śledczym w Elblągu, poprzez zaangażowanie 
kilku osadzonych w pracę wolontarystyczną w naszym Hospicjum.
• W ciągu roku odbywały się ciekawe spotkania- odwiedzały nas dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli, 
a niektórzy zapraszali nas do swoich placówek. 
• Cały rok, we czwartki odbywały się pobyty dzienne, które staraliśmy się jak najbardziej urozmaicać. 
• W lutym obchodziliśmy uroczystość z okazji Dnia Chorego.  Najpierw odprawiona została się uroczysta 
msza św. Celebrowana przez Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego. Gościem honorowym był 
Wiceprezydent Miasta Bogusław Milusz, który przekazał życzenia dla Pacjentów i Pracowników 
Hospicjum, wręczył wszystkim Pacjentom kwiaty oraz kosz z owocami. Usłyszeliśmy też od pana 
Wiceprezydenta wiele ciepłych słów pod adresem naszej placówki.
• W marcu odbyła się szczególna uroczystość Gala Osobowość Regionu, tym razem na cześć naszej 
Szefowej Doktor Pokropskiej. Wydarzenie odbywało się na dużej scenie Teatru im. Aleksandra Sewruka, 
przy udziale wielu zacnych Gości. Przy tej okazji popłynęło dużo ciepłych słów również pod adresem 
naszej placówki.
• 4 kwietnia wywiesiliśmy na naszej stronie  www ZAPYTANIE OFERTOWE na „Wykonanie 
wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku Hospicjum Elbląskiego im. 
dr Aleksandry Gabrysiak”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu 
budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku Hospicjum Elbląskiego im. Dr Aleksandry Gabrysiak na 
działce nr 221/1, obręb 9 w Elblągu. W dniu 15 kwietnia 2016 r. Prezes Stowarzyszenia zatwierdziła 
wybór oferty firmy „Euro-Projekt” Zbigniew Kuśmierz, ul. Królewiecka 195A, 82-300 Elbląg na 
wykonanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Hospicjum 
Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak.
• W kwietniu wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Instytut Teatralny pod 
nazwą: „Dotknij Teatru”.  Akcja skierowana jest w szczególności do osób, które na co dzień nie mogą 
przyjść do teatru lub chcą zobaczyć go z innej strony. W ramach akcji gościł u nas jednoosobowo Teatr 
im. Aleksandra Sewruka w Elblągu w osobie aktora Piotra Boratyńskiego. Aktor przeczytał książkę Érica-
Emmanuela Schmitta pt.: "Pan Ibrahim i kwiaty Koranu", i zrobił to w taki sposób, że urzekł publiczność, 
zwłaszcza jej żeńską część. Odbyła się też dość emocjonująca dyskusja. Kilka dni później nasza ekipa 
złożona z Pacjentów i Pracowników odwiedziła Teatr im. Aleksandra Sewruka, obejrzeliśmy spektakl 
"Skrzypek na dachu".
• 21 kwietnia, podczas pobytu czwartkowego, odbył się u nas uroczysty koncert, w wykonaniu uczniów 
klasy III c oraz III e z Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków i chór pod kierunkiem p. Anny Grodziewicz-Cernuto 
z PWSZ. Koncert był poświęcony tematyce wielkopostnej i wielkanocnej.
• 12 maja świętowaliśmy w Hospicjum wraz z Koleżankami i Kolegą Dzień Pielęgniarki i Położnej. 

Akcja społeczno-charytatywna Pola Nadziei.

Jak co roku, w wielu miejscach na świecie tysiące ludzi brało 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. 
Wiosenna edycja Pól Nadziei 2016 odbywała się od marca do maja, nasze Hospicjum realizowało akcję 
już po raz XIV. Podczas akcji rozdaliśmy ponad 20 000 kwiatów żonkila.
Do akcji zaprosiliśmy placówki edukacyjne i wychowawcze z terenu Elbląga, Pasłęka i Zielonki 
Pasłęckiej, elbląskie sklepy oraz parafie. Podczas wiosennych miesięcy odbyły się kwesty na terenie 
parafii w Elblągu, Pasłęku, Zielonce Pasłęckiej oraz w Gronowie Górnym, elbląskich sklepach: Leclerc, 
KAUFLAND oraz „Piotr i Paweł”. Jednocześnie przeprowadzaliśmy spotkania i prelekcje w szkołach i 
przedszkolach. Placówki organizowały także kiermasze, podczas których zbierały dla nas pieniądze.

W akcję na terenie Elbląga zaangażowało się 20 szkół, 3 Ośrodki Młodzieżowe, 3 supermarkety, 5 
przedszkoli, Cukiernia T.Deker, Elbląskie Goldeny, Computerteam, Bank Pekao SA, Zarząd Zieleni 
Miejskiej, anonimowi Sponsorzy z Elbląga oraz parafie elbląskie, pasłęckie i parafia w Zielonce 
Pasłęckiej, 5 szkół pasłęckich i z Zielonki Pasłęckiej, i Urząd Miasta w Pasłęku.
Wolontariuszy biorących udział w akcji było ponad 500. 

Przeprowadzana w ramach akcji zbiórka publiczna przyniosła kwotę: 47280,25 PLN. Środki po 
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odliczeniu kosztów zamierzamy przeznaczyć na pokrycie części kosztów rozbudowy Hospicjum.
Jesienią 20106 r. nawiązaliśmy współpracę z firmą GE Power sp z o.o. w Elblągu. W ramach kampanii 
charytatywnej „Pola Nadziei” pracownicy GE zasadzili na swoim terenie niemal 1000 cebulek 
żonkilowych, aby wiosną 2017 kwestować z kwiatami nadziei.
Jesienią na zaproszenie Burmistrza Pasłęka uczestniczyliśmy w uroczystym sadzeniu żonkili, a właściwie 
dosadzaniu. Burmistrz Młynar także na terenie swojej Gminy zainicjował Pola Nadziei zasadzeniem 
kilku tysięcy żonkili. 

• W maju Członkinie LIONS CLUB TRUSO ELBLĄG po raz kolejny hojnie nas obdarowały. Po rozpoznaniu 
naszych potrzeb Lwice zakupiły dla Hospicjum sprzęt za 15 600 zł: koncentratory tlenu, ssaki medyczne, 
pulsoksymetry oraz materace przeciwodleżynowe dla Pacjentów. 
• W czerwcu z okazji Dnia Dziecka obdarowaliśmy naszych małych Pacjentów wspaniałymi paczkami. 
Dodatkowe paczki, realizujące marzenia dzieci, mali pacjenci dostali od Fundacji Hospicyjnej, w ramach 
cyklicznej akcji Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka.
• W sierpniu uroczyscie pożegnaliśmy naszego Kapelana ks. Krzysztofa, którego zastąpił ks. Piotr. 
• Od lat nominujemy Darczyńców do nagrody Filantropa Roku. W roku 2016 wytypowaliśmy 
Pracowników Grupy Energa, którzy poprzez Fundację Energa od 2009 roku przekazują nam znaczne 
środki, które pomagają nam w zakupie sprzętu i w zaspokajaniu innych potrzeb. Podczas XVI Gali 
Fundacji Elbląg Wiceprezes Fundacji Energa odebrała statuetkę i życzenia. To było dla nas bardzo 
ważne móc w tak piękny sposób podziękować Pracownikom Energi.

• We wrześniu odbyła się konferencja, którą przygotowywaliśmy od początku roku. 
XIV Konferencja opieki paliatywnej dla jednostek z terenu województw warmińsko – mazurskiego, 
pomorskiego oraz kujawsko – pomorskiego: „Rak sutka. Nowości w leczeniu przyczynowym i 
paliatywnym”, odbyła się w dniach 2 i 3 września 2016 r., w hotelu "KAHLBERG" w Krynicy Morskiej, W 
Konferencji wzięło udział 186 uczestników z wielu hospicjów, głównie z warmińsko-mazurskiego, 
pomorskiego i kujawsko pomorskiego.
• We wrześniu otrzymaliśmy od Fundacji Energa 15 300 zł, które przeznaczyliśmy na finansowanie 
czwartkowych pobytów dziennych. To owoc kolejnej edycji akcji „Pomagaj z Energą". 
• Od października prowadziliśmy spontanicznie rozpoczętą akcję na rzecz dzieci będących naszymi 
pacjentami. Dwóch pracowników firmy Keller Polska skontaktowało się z nami w sprawie obdarowania 
chorych dzieci i ich rodzin zabawkami. No i tak się zaczęła akcja przekazywania i obdarowywania dzieci 
przez pracowników firmy Keller, do której dołączyło wiele osób fizycznych, które aktywnie śledzą 
facebooka. Angelika, Oskar, Jakub, Nicola, Wiktoria, Wojtek, Maciek, Alicja i Sylwia otrzymali bardzo 
dużo potrzebnych rzeczy do pielęgnacji, odżywek i wiele innych. Firma Keller zakupiła także pompę 
infuzyjną do karmienia Wojtusia, a drugą taką pompę zakupiła firma  FLSmidth MAAG Gear. Koszt 
jednej pompy wynosił ponad 2600 zł.
• Jesienią rozpoczęliśmy Kampanię Hospicjum to też Życie. Edycja 2016  nosiła tytuł: „Opiekun rodzinny 
– samotny bohater?" Realizowaliśmy ją na przełomie lat 2016/2017 r. wraz ze Szkołą Policealną im. 
Jadwigi Romanowskiej „Medyk” w Elblągu, Laboratorium Analiz Medycznych Wadeccy i Kulkowscy oraz 
Hotelem „Młyn”.  Cele Kampanii były 2: edukacyjny i praktyczny.
Celem edukacyjnym było zwrócenie uwagi społecznej na członków rodzin, którzy sprawują codzienną 
opiekę nad swoimi bliskimi w domach (czyli na opiekunów rodzinnych), na obciążenia, które się z tym 
wiążą oraz możliwości wsparcia – na poziomie indywidualnym, lokalnych społeczności oraz 
instytucjonalnym.  
Celem praktycznym zorganizowanie wydarzeń, mających na celu konkretne wsparcie opiekunów 
rodzinnych: możliwość odpoczynku, uzyskania wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgnacji ciężko 
chorego oraz ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych. 
14 stycznia 2017 zorganizowaliśmy dzień terapeutyczno - edukacyjny w siedzibie Szkoły Policealnej im. 
Jadwigi Romanowskiej „Medyk”. Nasi Bohaterowie mogli skorzystać  z nieodpłatnego badania krwi, 
mierzenia ciśnienia tętniczego, masażu karku, warsztatów z zakresu pielęgnacji dzieci i dorosłych, 
przygotowane zostały warsztaty terapii zajęciowej, warsztaty florystyczne. Na koniec obejrzeliśmy 
pezentację pt.: „Samotny Bohater”, wysłuchaliśmy prelekcji oraz wzięliśmy udział w ciekawej rozmowie 
przy słodkim poczęstunku. 
Następnym działaniem było zorganizowanie dla naszych Samotnych Bohaterów miłego spotkania w 
kawiarni. Odbyło się ono już w marcu, a miejsce i poczęstunek zapewnił nam  Hotel Młyn. To było 
bardzo dobre spotkanie.

• Kontynuacja współpracy z Fundacją Babci Aliny. W tym roku kolarze Rajdu Cycle Poland 
organizowanego przez Fundację Babci Aliny nie jechali w pobliżu Elbląga, ale poprosiliśmy o darowiznę i 
po raz kolejny zostaliśmy przez nich obdarowani. Dostaliśmy dużą pakę specjalistycznych opatrunków 
przeciwodleżynowych oraz 2 maszynki elektryczne do strzyżenia pacjentów, za kwotę ok. 4000 zł.
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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)

15

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

• W grudniu otrzymaliśmy wspaniałą wiadomość, że od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
otrzymamy samochód, po który zaproszono nas na 15 stycznia - dzień Finału do Warszawy. 
Auto Volkswagen Caddy odebraliśmy w styczniu i od dnia przybycia służy Zespołowi w opiece nad 
dziećmi.
• 8 grudnia podczas Gali Wolontariatu mogliśmy podziękować naszym Wolontariuszom za ich ciężką 
bezinteresowną pracę. W tym roku nominowani byli: Julia Rokicka, Aleksandra Czerwińska, Piotr 
Kwaśniewski, Sylwester Żerdziński, Radosław Kałuża.
Wszystkim Wolontariuszom pogratulowaliśmy i dziękowaliśmy za cały rok ich nieodpłatnej pracy.
• 9 grudnia Doktor Wiesława Pokropska, reprezentowała nasze Hospicjum podczas Gali Finałowej I 
edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”. Hospicjum Elbląskie znalazło się w gronie 
organizacji zgłoszonych do Nagrody Prezydenta RP.
• Grudzień był cały świąteczny. Przygotowaliśmy paczki świąteczne dla dzieci będących pacjentami 
Hospicjum. Wolontariusze z pracownikami ubierali drzewka, a w ramach terapii zajęciowej pacjenci 
wykonali wspaniałe ozdoby choinkowe. Dzieci przychodziły z Jasełkami. Odbywały się spotkania 
opłatkowe, było przemiło, świąteczne, rodzinnie.

• W grudniu, do ponad 2 tys. osób, które przekazały nam 1% podatku, a także do naszych darczyńców 
wysłaliśmy podziękowania wraz  życzeniami świątecznymi.

Nad poprawną działalnością Stowarzyszenia kolejny już rok czuwała Prezes Wiesława Pokropska, 
prowadząc jego sprawy wraz z członkami Zarządu, pracownikami oraz wolontariuszami. 

Ilość Członków Stowarzyszenia  w grudniu 2016 r. wynosiła 47.

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 6
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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
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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.UMOŻLI
WIAMY 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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) 796 328,94 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 644 222,00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 61 440,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 6 575,84 zł

e) Pozostałe przychody 84 091,10 zł

0,00 zł

0,00 zł

80 930,80 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 127 953,59 zł

2 452,00 zł

37 089,10 zł

28 564,24 zł

59 848,25 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 369 141,57 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 80 930,80 zł
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2.4. Z innych źródeł 218 302,98 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 557 103,19 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -2 607,36 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 470 136,10 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 60 345,99 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: 396 772,00 zł 60 345,99 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

87 118,81 zł 60 345,99 zł

64 047,36 zł 0,00 zł

0,00 zł

245 605,83 zł

0,00 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 4 080,00 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
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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)

0,0 etatów

4,0 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

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)

500,00 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

500,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 31 436,83 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5 311,29 zł

5 311,29 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 26 125,54 zł

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

31 436,83 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 30 241,29 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 195,54 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)

2 619,53 zł

15,00 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

5,00 osób

10,00 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)

10,00 osób

w 
tym:

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

10,00 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

1 850,00 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 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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