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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 Grzesikiewicz Członek TAK

Joanna Świercz Skarbnik 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 Przewodniczaca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Daszkiewicz Wiceprzewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Joanna Gierczak Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest:
1) promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej poprzez wdrażanie 
różnorodnych form tej opieki,
2) organizacja zakładów opieki paliatywnej,
3) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach itp., 
spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą,
4) popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki 
sprawowanej przez przeszkolone zespoły,
5) współdziałanie z organami administracji publicznej jak również z 
instytucjami, organizacjami w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia,
6) rozwijanie współpracy z zagranicą i reprezentowanie Członków 
Stowarzyszenia na forum międzynarodowym,
7) ochrona i promocja zdrowia,
8) promocja i organizacja wolontariatu,
9) współdziałanie w naborze i szkoleniu wolontariuszy,
10) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz chorych i rodzin 
osieroconych
11) pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i ich 
rodzin,

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie 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 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

Realizacja opieki medycznej w 2017 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:
- 15 lekarzy
- 25 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
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• 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. 
Pacjentów objętych opieką było – 793, w tym:
• Hospicjum Stacjonarne - 359
• Poradnia Medycyny Paliatywnej – 72
• Oddział Dziennego Pobytu – uczestnikami tzw. pobytów dziennych jest zazwyczaj ok. 12 pacjentów i 
często ich bliscy
• Hospicjum Domowe - 291
• Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie – 13 
dorosłych oraz 8 dzieci
• Hospicjum Domowe dla Dzieci - 7
• Hospicjum Domowe w Pasłęku - 115
Sprzęt medyczny
Stowarzyszenie posiada i na bieżąco uzupełnia niezbędny sprzęt dla pacjentów medyczny i techniczny. 
Sprzęt użytkowany jest w opiece stacjonarnej oraz wypożyczany nieodpłatnie pacjentom do ich 
domów. 
Zbiórki publiczne

W ciągu roku 2017 Stowarzyszenie prowadziło 1 zbiórkę publiczną, zarejestrowaną na portalu 
prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:
1. Zbiórka pn.:  POLA NADZIEI 2017 – trwała od kwietnia do końca czerwca.
Opis głównych działań prowadzonych w 2017 roku

Cały rok zapewnialiśmy profesjonalną opiekę nad pacjentami i ich bliskimi, starając się o stworzenie 
serdecznej atmosfery. Zależy nam na tym, aby pacjenci mieli u nas namiastkę domu. Dba o to 
wspaniały personel medyczny, psychologowie, kapelan i bezcenni wolontariusze. 

Pobyty dzienne
• Cały rok, we czwartki odbywały się pobyty dzienne, które staraliśmy się jak najbardziej urozmaicać. 
Spotkania w zależności od pogody i kalendarza były bardzo różnorodne. Gdy było ciepło, 
organizowaliśmy spotkania przy grillu i muzyce.  Przed świętami pacjenci pod okiem terapeutki 
zajęciowej robili kurczaczki, zajączki albo bombki. Podczas karnawału zorganizowaliśmy też bal. A 
jesienią powstały klimatyczne stroiki.
W lipcu uczestnicy pobytów wraz z wolontariuszami pracownikami uczestniczyli w pielgrzymce do 
Sanktuariów w Sokółce, Różanymstoku i Świętej Wodzie.
•  Podczas jednego z wrześniowych pobytów było bardzo poetycko. Gościliśmy Bogumiłę Salmonowicz, 
jedną z organizatorek Festiwalu Wielorzecze, który trwał w naszym mieście.  Autorka czytała swoje 
wiersze. Uczestnicy spotkania stwierdzili, że wiersze są świetne, takie realne, oddają myśli osoby 
twardo stąpającej po ziemi. Jak przyznała Bogusia, jej wiersze to efekt wielu spotkań terapeutycznych. 
• Jeden z listopadowych pobytów odbył się w Teatrze, gdyż Teatr im. Jaracza wychodząc naprzeciw 
potrzebom osób niewidomych i niedowidzących, zaprezentował w Elblągu spektakl repertuarowy - 
"Najwięcej samobójstw zdarza się w niedzielę". Niezwykle ciekawy spektakl.  
• W ciągu roku odwiedzały nas dzieci i młodzież z elbląskich placówek edukacyjnych.
• Miały też miejsce odwiedziny specjalne.  Odwiedzili nas przedstawiciele Fundacji Psy Dzieciom wraz 
ze swoimi pupilami: Tosia, Sabi, Modra, Lexie I Max. Każdy psiak inny, każdy wspaniały. Ileż one 
sprawiły radości i narobiły zamieszania. 
• W grudniu w ramach pobytów młodzież i dzieci wystawiali dla Pacjentów Jasełka.

 Dary/ wsparcie rzeczowe

• W styczniu delegacja w osobach Szefowej, Ani oraz Tomasza wyruszyła do Warszawy po auto-dar od 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Auto to biały volkswagen caddy (o wartości ponad 72 tys. zł). 
Samochód jest używany przez zespół opiekujący się dziećmi. 
• W połowie roku nawiązaliśmy współpracę z firmą Rossmann, a w grudniu otrzymaliśmy informację, że 
 w wyniku akcji Klubu Rossmann zostaniemy obdarowani przez firmę Rossmann  produktami 
chemicznych i kosmetycznymi za kwotę 17 000 zł.  Akcja polegała na tym, że każdy Klient, który ściągnął 
aplikację Klubu Rossmann i zrobił zakupy trzy razy w sklepach Rossmann, powodował, że firma 
przekazywała 1 zł na zakupy dla naszego hospicjum. Dziękując podkreśliliśmy, że czujemy się wyróżnieni 
i dziękujemy za zaufanie firmie i klientom firmy Rossmann.
• W styczniu Pracownicy Grupy NU-MED  zrobili tzw. "zrzutkę" na akcesoria i odżywki, które 
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powędrowały do domów dzieci będących pod opieką naszego Hospicjum. 
• W tym samym miesiącu Pracownicy Regionu IV Bocian Pożyczki podarowali nam 333 pampersy dla 
dorosłych pacjentów.
• Przed Polami Nadziei jeden z Darczyńców  zakupił 200 koszulek dla Wolontariuszy na kwesty 
żonkilowe.
• W lipcu Członkinie Lions Club Elbląg Truso przekazały nam dary za kwotę 22 356 zł, którą zebrały 
podczas kolacji charytatywnej.  Wśród darów znalazł się respirator oraz aparat EKG.
• 2 lipca gościliśmy uczestników Rajdu Cycle Poland organizowanego przez Fundację Babci Aliny, którzy 
u nas odpoczywali podczas trasy. Jak co roku obdarowali nasze Hospicjum darami za kwotę bliską 5000 
zł. W tym roku poprosiliśmy o wózek i stół zabiegowy na Oddział oraz prześcieradła i metarace 
przeciwodleżynowe. 
• W maju otrzymaliśmy bardzo wzruszający dar. Pani  Anna, mieszkająca na stałe w USA, w poprzednim 
roku pożegnała swoją siostrę Grażynkę, która była naszą pacjentką. Nasza pacjentka wybrała obraz wg 
którego jest siostra Anna wykonała duży patchworkowy obraz (z żonkilami). Zaprojektowanie i 
wykonanie obrazu zajęło ponad rok. Pani Anna zwierzyła się, że to był czas żegnania się z siostrą. 
Autorka powiedziała, że: „to wielki honor zostawić pamiątkę, która będzie służyła ludziom przez lata”.
• W 2017 roku w ramach  pomocy rodzinom Osieroconym objęliśmy opieką m.in. wielodzietną rodzinę, 
która uzyskuje długofalowe wsparcie psychologiczne oraz rzeczowe. 
• 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. Natomiast przed nowym rokiem szkolnym przysłali 
wielką paczkę z piórnikami, zeszytami, plecaczkami i innymi materiałami szkolnymi dla dzieci.
• W 2017 roku nawiązaliśmy obiecującą współpracę ze Stowarzyszeniem Krzewienia Sportu El-Aktywni. 
Podczas wydarzenia sportowego Enduroman we wrześniu  zbierali dla nas pieniądze, każde 10 zł z 
wpisowego od uczestników zostało przekazane na nasze konto. Wybiegali dla nas 1365 zł. Byliśmy tam! 
Zawody Enduroman były pierwszym wspólnym projektem pomiędzy Hospicjum a „El-Aktywnymi”. 
Dostaliśmy też obietnicę, że pomogą nam zorganizować I Bieg Nadziei w 2018 roku. I jak już dziś 
wiadomo bieg ten doszedł do skutku.
• Po raz kolejny otrzymaliśmy dar od pani Małgorzaty w postaci poduszeczek dla dzieci, poduszeczki 
były całe w biedroneczki, misie, myszki, pieski, kotki, kwiatki. Pani chce dzieciom umilić otoczenie.
• W grudniu dzieci będące pod opieką naszego Hospicjum otrzymały paczki świąteczne, 
skomponowane wg wskazówek rodziców.
• W grudniu odwiedziły nas Dziewczyny z Kram Start Elbląg. Zostawiły dla Pacjentów prezenty pod 
choinką. Prezenty zostały sfinansowane dzięki akcji charytatywnej "Ręczna Pod Choinkę" 
organizowanej przez kibiców Zagłębia Lubin.
• Pod choinką znalazły się też dary ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie - nieocenione wolontariuszki 
przeprowadziły wśród społeczności szkolnej zbiórkę pieniędzy na rzecz Dziecięcego Hospicjum w 
Elblągu. W wyniku tej zbiórki otrzymaliśmy 435 złotych. 
• W grudniu, tuż po świętach, odwiedziły nas przedstawicielki  Szkoły Policealnej im. Jadwigi 
Romanowskiej w Elblągu przyniosły zebrane podczas kiermaszu 600zł, a także ręczniki, piżamy i 
prześcieradła oraz środki czystości.
Uroczystości/Wydarzenia
10 lutego uczciliśmy Światowy Dzień Chorego. Uroczystość rozpoczęła się mszą święta, podczas której 
J.E. ks. Biskup Jacek Jezierski wraz z naszym Kapelanem ks. Piotrem udzielili sakramentu namaszczenia 
chorych. W uroczystości udział wziął Prezydent Miasta Elbląga Witold Wróblewski oraz Radny Miasta 
Elbląg Jan Redzimski. Po mszy Goście składali życzenia pacjentom, odwiedzając ich na salach.
• 12 maja nasze Koleżanki i Kolega obchodzili swoje święto - Dzień Pielęgniarki i Położnej. To była dobra 
okazja do złożenia życzeń i serdecznych uścisków.

Akcje społeczne:

Kampania Hospicjum to też Życie, pomysłodawca - Fundacja Hospicyjna.

Ta kampania przebiegająca pod hasłem “Opiekun rodzinny – samotny bohater?”, miała na celu 
zwrócenie uwagi  na członków rodzin, sprawujących opiekę nad swoimi ciężko chorymi bliskimi, dziećmi 
i dorosłymi -na opiekunów rodzinnych. Do realizacji tego zadania zaprosiliśmy zaprzyjaźnioną Szkołę 
Policealną im. Jadwigi Romanowskiej „Medyk” w Elblągu oraz Laboratorium Analiz Medycznych D.S. 
Wadeccy & I.P. Kulkowscy. 
14 stycznia 2017 zaprosiliśmy opiekunów rodzinnych na dzień terapeutyczno - edukacyjny w gościnne 
progi 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 
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florystyczne. 
Prace z zajęć terapeutycznych i florystycznych przekazaliśmy na licytację dla WOŚP.
Na koniec obejrzeliśmy pezentację pt.: „Samotny Bohater”, wysłuchaliśmy prelekcji oraz wzięliśmy 
udział w ciekawej rozmowie przy słodkim poczęstunku. 
Następnym działaniem było  spotkanie dla Opiekunów w marcu, przy kawie i słodkościach, w 
gościnnym Hotelu Młyn.  

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. 
Czas trwania akcji: jesień 2016 oraz marzec – czerwiec 2017. To była nasza 14 akcja. 
Najważniejsze wydarzenia – jesień 2016: 
• Spotkania, prelekcje z uczniami szkół, przedszkolakami. Sadzenie żonkili na terenie placówek 
edukacyjnych, firm,etc. 
Najważniejsze wydarzenia – wiosna 2017
• Od marca promowaliśmy na naszym profilu facebookowym, na stronie www.ehospicjum.pl oraz w 
mediach lokalnych wiosenną część akcji. Zwróciliśmy się do dyrektorów placówek edukacyjnych z 
zachętą, aby nas zapraszali, angażowali do współpracy nauczycieli i dzieci.  Spotykaliśmy się z dziećmi i 
młodzieżą opowiadając o naszej działalności oraz o żonkilowej akcji, pokazywaliśmy film „Pszczółka 
Malinka opowiada o Hospicjum”. 
• W ramach akcji, we współpracy z Biblioteką Elbląską, przeprowadziliśmy konkurs plastyczny pt.: „Co 
dla mnie oznacza nadzieja”, którego rozstrzygnięcie (wraz z wręczeniem nagród) odbyło się podczas 
wernisażu w dniu 21 kwietnia w Bibliotece Elbląskiej, Filia nr 5.   Celem konkursu było szerzenie idei 
hospicyjnej, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych oraz pobudzanie takich cech jak 
kreatywność i empatia. 
• Koordynowaliśmy akcję w Elblągu, Pasłęku, Zielonce Pasłęckiej, Drulitach, Młynarach, Jarnołtowie, 
Błudowie, Gronowie Elbląskim, Stankowie, Markusach, Żurawcu.
• Kwesty przeprowadzaliśmy 2 kwietnia na terenie Kościołów w Elblągu, Pasłęku i Młynarach, a 8 
kwietnia przeprowadziliśmy kwesty w 3 elbląskich sklepach. Na swoim terenie kwestowała firma GE 
Power.
• Wynik finansowy akcji 2017 to ok. 51 tys.
• Liczba zaangażowanych wolontariuszy w tym roku było ich aż 800 (poprzedni 700).
• Rozdaliśmy żonkilowych pamiątek: ok. 40 tys. kwiatów, Ok. 15 tys. naklejek żonkilowych, 
• Wydaliśmy Ok. 800 świadectw żonkilowych
• Zaangażowanych było  ponad 25 szkół, 6 przedszkoli i kilka innych ośrodków edukacyjnych, 

Edukacja:
• Jesteśmy placowka szkoleniowa/staz/specjalizacja? Pelni również funkcje placowki szkoleniowej dla 
pielegniarek opiekunow med.
• Stowarzyszenie organizuje szkolenia dla wolontariuszy.

Wydarzenia o charakterze naukowym:

Zjazd: w dniach 8–10 czerwca 2017 r. w Elblągu odbył się V Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Paliatywnej. W spotkaniu wzięło udział 571 osób (456 uczestników, 41 wykładowców, 74 
przedstawicieli sponsorów i wystawców). Wśród uczestników największą grupę stanowili lekarze, były 
też pielęgniarki, psycholodzy, osoby duchowne oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i 
samorządów. Najliczniej reprezentowane były województwa warmińsko-mazurskie, pomorskie i śląskie, 
najmniej przedstawicieli było z województw: lubuskiego, podkarpackiego i małopolskiego. 
W czasie sesji inauguracyjnej odbyła się uroczystość wręczenia statuetek i dyplomów trzem nowym 
członkiniom honorowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej – dr n. med. Annie Orońskiej, 
dr Wiesławie Pokropskiej oraz dr n. med. Jadwidze Pyszkowskiej. 
Podczas sesji odbył się także wykład inauguracyjny wygłoszony przez Sebastiano Mercadante (Professor 
of Palliative Medicine at University of Palermo, Director of Anesthesia & Intensive Care Unit, Pain Relief 
& Palliative Care Unit, La Maddalena Clinic for Cancer Palermo, Italy). 
Kolejne sesje poświęcone były współczesnym metodom diagnostyki i leczenia bólu oraz objawów 
somatycznych w opiece paliatywnej. W programie Zjazdu znalazły się również sesje dotyczące 
problematyki psychologicznej oraz oceny i poprawy jakości życia pacjentów objętych opieką 
paliatywną. Poruszono także aspekty duchowe oraz etyczne, które towarzyszą naszej codziennej pracy 
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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)

17

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)

z pacjentami. Do pielęgniarek skierowana była sesja poświęcona wyzwaniom związanym z 
pielęgniarstwem opieki paliatywnej. 
W trakcie Zjazdu można było wziąć udział w warsztatach z zakresu wykorzystania ultrasonografii w 
diagnostyce pacjentów objętych opieką paliatywną, metodologii badań naukowych, problemów 
prawnych związanych z relacją lekarz – pacjent. Uczestnicy warsztatów mogli dowiedzieć się, jak radzić 
sobie z agresją oraz zapoznać się z zasadami doboru opatrunków w leczeniu ran. 
W odrębnych sesjach prezentowane były prace zgłoszone przez uczestników, wybrane przez Komitet 
Naukowy do prezentacji ustnej oraz prezentacji plakatowej.

Rozłożenie terytorialne uczestników

WOJEWÓDZTWO 
warmińsko-mazurskie  13,82% 
pomorskie  12,06% 
śląskie  10,53% 
kujawsko-pomorskie  9,21% 
mazowieckie  9,21% 
wielkopolskie  9,21% 
dolnośląskie  6,80% 
zachodniopomorskie  6,36% 
łódzkie  5,92% 
małopolskie  3,95% 
podkarpackie  2,85% 
lubelskie  2,19% 

Inne:
• Kolejny rok trwała współpraca z Aresztem Śledczym w Elblągu, poprzez zaangażowanie kilku 
osadzonych w pracę wolontarystyczną w naszym Hospicjum.
W kwietniu zostaliśmy zaproszeni na konferencję do ZSIŚiU pod nazwą: „Po co komu wolontariat?”. 
Reprezentowała nas psycholog Ania Zalewska.
W maju braliśmy udział w badaniu wolontariatu w placówkach opieki hospicyjnej i paliatywnej w 
Polsce.
W listopadzie odbyło się szkolenie dla wolontariuszy. Zainteresowanych było 45 osób, udział wzięło 35.
• 14 czerwca członkini zarządu naszego Stowarzyszenia, Ania Podhorodecka, została laureatką 
Konkursu Godni Naśladowania organizowanego przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, w kategorii Pozarządowiec Godny Naśladowania. To wyróżnienie przyznane 
zostało za „istotny wkład w rozwój sektora pozarządowego w województwie warmińsko – mazurskim”. 

Nad poprawną działalnością Stowarzyszenia kolejny rok czuwała Prezes Wiesława Pokropska wraz z 
członkami Zarządu, pracownikami oraz wolontariuszami.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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. 
ZE WZGLĘDU NA 
NIEDOFINANSOWANIE 
HOSPICJUM, 
STOWARZYSZENIE 
POZYSKUJE ŚRODKI 
FINANSOWE Z DAROWIZN 
I AKCJI 
CHARYTATYWNYCH, 
DZIĘKI KTÓRYM WSPIERA 
DZIAŁALNOŚĆ HOSPICJUM 
ELBLĄSKIEGO. NA 
BIEŻĄCO ROZPOZNAJE 
POTRZEBY, DOKONUJE 
ODPOWIEDNIEGO 
ZAOPATRZENIA, KUPUJE 
OPATRUNKI 
PRZECIWODLEŻYNOWE,  
LEKI, ETC.

 Z OKAZJI ŚWIĄT I DNIA 
DZIECKA DZIECI 
OTRZYMUJĄ PACZKI 
OKOLICZNOŚCIOWE.

86.10.Z

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

nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

KOD PKD 86.90.E - 
SZKOLENIE ZESPOŁÓW 
SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ 
PALIATYWNĄ. HOSPICJUM 
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. OD 8–10 
CZERWCA 2017 R. 
STOWARZYSZENIE BYŁO 
ORGANIZATOREM V 
ZJAZDU POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA 
MEDYCYNY PALIATYWNEJ. 
W SPOTKANIU WZIĘŁO 
UDZIAŁ 571 OSÓB (456 

86.90.E
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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)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

KOD PKD 86.90.E - 
SZKOLENIE ZESPOŁÓW 
SPRAWUJĄCYCH 
OPIEKĘ PALIATYWNĄ. 
HOSPICJUM 
UMOŻLIWIA 
NIEODPŁATNE 
ODBYWANIE PRAKTYK 

86.90.E

UCZESTNIKÓW, 41 
WYKŁADOWCÓW, 74 
PRZEDSTAWICIELI 
SPONSORÓW I 
WYSTAWCÓW). WŚRÓD 
UCZESTNIKÓW 
NAJWIĘKSZĄ GRUPĘ 
STANOWILI LEKARZE, BYŁY 
TEŻ PIELĘGNIARKI, 
PSYCHOLODZY, OSOBY 
DUCHOWNE ORAZ 
PRZEDSTAWICIELE 
ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH I 
SAMORZĄDÓW. 
NAJLICZNIEJ 
REPREZENTOWANE BYŁY 
WOJEWÓDZTWA 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE, 
POMORSKIE I ŚLĄSKIE, 
NAJMNIEJ 
PRZEDSTAWICIELI BYŁO Z 
WOJEWÓDZTW: 
LUBUSKIEGO, 
PODKARPACKIEGO I 
MAŁOPOLSKIEGO. 
PODCZAS SESJI ODBYŁ SIĘ 
TAKŻE WYKŁAD 
INAUGURACYJNY 
WYGŁOSZONY PRZEZ 
SEBASTIANO 
MERCADANTE 
(PROFESSOR OF 
PALLIATIVE MEDICINE AT 
UNIVERSITY OF PALERMO, 
ITALY). 
W PROGRAMIE ZJAZDU 
ZNALAZŁY SIĘ M.IN. SESJE 
DOTYCZĄCE 
PROBLEMATYKI 
PSYCHOLOGICZNEJ ORAZ 
OCENY I POPRAWY 
JAKOŚCI ŻYCIA 
PACJENTÓW OBJĘTYCH 
OPIEKĄ PALIATYWNĄ. 
PORUSZONO TAKŻE 
ASPEKTY DUCHOWE ORAZ 
ETYCZNE, KTÓRE 
TOWARZYSZĄ NASZEJ 
CODZIENNEJ PRACY Z 
PACJENTAMI.

Druk: NIW-CRSO 9



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

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. OD 8–10
 CZERWCA 2017 R. 
STOWARZYSZENIE BYŁO 
ORGANIZATOREM V 
ZJAZDU POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA 
MEDYCYNY 
PALIATYWNEJ. W 
SPOTKANIU WZIĘŁO 
UDZIAŁ 571 OSÓB (456 
UCZESTNIKÓW, 41 
WYKŁADOWCÓW, 74 
PRZEDSTAWICIELI 
SPONSORÓW I 
WYSTAWCÓW). 
WŚRÓD UCZESTNIKÓW 
NAJWIĘKSZĄ GRUPĘ 
STANOWILI LEKARZE, 
BYŁY TEŻ PIELĘGNIARKI, 
PSYCHOLODZY, OSOBY 
DUCHOWNE ORAZ 
PRZEDSTAWICIELE 
ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH I 
SAMORZĄDÓW. 
NAJLICZNIEJ 
REPREZENTOWANE 
BYŁY WOJEWÓDZTWA 
WARMIŃSKO-
MAZURSKIE, 
POMORSKIE I ŚLĄSKIE, 
NAJMNIEJ 
PRZEDSTAWICIELI BYŁO 
Z WOJEWÓDZTW: 
LUBUSKIEGO, 
PODKARPACKIEGO I 
MAŁOPOLSKIEGO. 
PODCZAS SESJI ODBYŁ 
SIĘ TAKŻE WYKŁAD 
INAUGURACYJNY 
WYGŁOSZONY PRZEZ 
SEBASTIANO 
MERCADANTE 
(PROFESSOR OF 
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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) 1 030 241,87 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 912 093,70 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 88 533,32 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 8 151,91 zł

e) Pozostałe przychody 21 462,94 zł

PALLIATIVE MEDICINE 
AT UNIVERSITY OF 
PALERMO, ITALY). 
W PROGRAMIE ZJAZDU 
ZNALAZŁY SIĘ M.IN. 
SESJE DOTYCZĄCE 
PROBLEMATYKI 
PSYCHOLOGICZNEJ 
ORAZ OCENY I 
POPRAWY JAKOŚCI 
ŻYCIA PACJENTÓW 
OBJĘTYCH OPIEKĄ 
PALIATYWNĄ. 
PORUSZONO TAKŻE 
ASPEKTY DUCHOWE 
ORAZ ETYCZNE, KTÓRE 
TOWARZYSZĄ NASZEJ 
CODZIENNEJ PRACY Z 
PACJENTAMI.

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
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0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 123 127,51 zł

2 815,00 zł

44 463,44 zł

11 078,83 zł

64 770,24 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 517 705,11 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 409 790,11 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 10 340,73 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: 265 241,37 zł 10 340,73 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

36 821,53 zł 10 340,73 zł

27 318,25 zł 0,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 389 409,25 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 875 272,17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 61 215,07 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

201 101,59 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: 

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

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 9 681,40 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

765 000,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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)

0,0 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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

51,00 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)

800,00 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

800,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 31 196,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 31 196,00 zł

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

31 196,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 31 196,00 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)

1 437,50 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)

0,00 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 10,00 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

1 437,50 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

0,00 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 12.07.2018 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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