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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA PODLASKIE HOSPICJUM ONKOLOGICZNE

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE Powiat BIAŁOSTOCKI

Gmina MICHAŁOWO Ulica Nr domu 89 Nr lokalu 

Miejscowość NOWA 
WOLA

Kod pocztowy 16-050 Poczta MICHAŁOWO Nr telefonu (85)6633734

Nr faksu E-mail 
hospicjum.podlasie@op.pl

Strona www www.hospicjum.podlasie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-11-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14185463200000 6. Numer KRS 0000328837
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Paweł Grabowski, Prezes Fundacji
Jarosław Szczerbacz, Wiceprezes Fundacji

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Anatol Panasiuk, Członek Rady Fundacji
Monika Cydzik, Członek Rady Fundacji
Marcin Wiśniewski, Członek Rady Fundacji
Małgorzata Pawluczuk, Członek Rady Fundacji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele działalności statutowej Fundacji to wszelkie działania 
podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i godnego 
umierania oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych - opieka nad osobami niepełnosprawnymi. 
(prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej).  W ramach 
działalności statutowej organizuje się i udziela kompleksowej opieki 
(m/innymi: medycznej, duchowej, psychologicznej ) osobom 
dorosłym w terminalnej fazie choroby, szczególnie choroby 
nowotworowej, oraz chorym nieuleczalnie w ich domach. Udziela 
się pomocy i wsparcia rodzinom osób chorych, edukuje 
społeczność lokalną, chorych i ich rodziny. Szkolenia dla 
wolontariuszy i personelu medycznego (organizowanie konferencji, 
seminariów, szkoleń, warsztatów, debat, paneli dyskusyjnych). 
Propagowanie idei opieki hospicyjnej i szacunku dla życia a także 
idei wolontariatu i  działalności charytatywnej. Organizowanie 
imprez turystyczno – rekreacyjno – kulturalnych (szczególnie 
propagujących piękno, bogactwo zasobów kulturalnych i 
przyrodniczych regionu), dla osób chorych i osieroconych oraz osób 
pomagających im.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

• Organizowanie i nieodpłatne udzielanie kompleksowej opieki 
(między innymi: medycznej, duchowej, psychologicznej, socjalnej) 
osobom dorosłym 
w terminalnej fazie choroby, szczególnie choroby nowotworowej, 
oraz chorym nieuleczalnie w ich domach w ramach Hospicjum 
Domowego(HD). 
• Udzielanie pomocy rodzinom osób chorych będących pod opieką 
HD  i szkolenie ich w sprawowaniu opieki nad chorymi w 
terminalnej fazie choroby, szczególnie choroby nowotworowej, 
pozostającymi w domach 
i hospitalizowanymi. 
• Organizacja kompleksowej opieki nad chorymi w terminalnej fazie 
choroby, szczególnie nowotworowej, wymagającymi hospitalizacji 
ze względów medycznych bądź socjalnych i prowadzenie 
hospicjum domowego dla chorych nie wymagających hospitalizacji, 
opieki i leczenia w warunkach oddziału opieki paliatywnej. 
• Wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych. 
• Edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, 
propagowanie idei opieki hospicyjnej i szacunku dla życia. 
• Działalność edukacyjna dla osób pomagających chorym i ich 
rodzinom, 
        w tym dla personelu medycznego. 
• Promocja, szkolenia  i organizacja wolontariatu. 
• Działalność charytatywna.
• Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Fundacja powstała w kwietniu 2009 roku. W 2010 rozpoczęto remont części 
parterowej budynku dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej(WTZ). WTZ 
rozpoczął działalność w grudniu 2010 r. Dla potrzeb siedziby  hospicjum 
domowego wyremontowano i wyposażono w niezbędny sprzęt, siedzibę 
hospicjum domowego - piętro budynku.  W 2011 r. Fundacja otrzymała status 
Organizacji Pożytku Publicznego. Mimo licznych rozmów i podań (spełniamy 
wszelkie wymogi formalne) nie udało się w 2011, 2012 ani na 2013 rok uzyskać 
kontraktu z NFZ. Podjęto decyzję, aby uruchomić Hospicjum Domowe, jako 
społeczne, bez kontraktu z NFZ. Ruszyło ono w czerwcu 2012 r. Fundacja 
obejmuje obecnie opieką kilkunastu chorych, z naszej i z okolicznych gmin, u 
kresu życia w ich domach oraz podejmuje działania mające na celu 
propagowanie idei hospicjum na Podlasiu, nawiązuje współpracę z instytucjami, 
organizacjami i firmami, mogącymi przyczynić się do finansowego lub 
merytorycznego wspierania jej działań.

Działania Fundacji w 2012 roku:

• W styczniu 2012 rozpoczął się kolejny rok  działania Warsztatu Terapii 
Zajęciowej dla osób dorosłych ze średnim 
i wysokim stopniem upośledzenia umysłowego, z regionu. Z zajęć w warsztatach 
korzysta stale 30 osób, które dwoma samochodami są  przywożone ze swoich 
domów i tak samo wracają do nich. Uczestnicy mają do dyspozycji sześć 
pracowni ( multimedialną, gospodarstwa domowego, techniczną, krawiecką, 
plastyczną, bukieciarsko-ogrodniczą) 
i gabinet rehabilitacji. Opiekę nad nimi sprawuje wyspecjalizowana kadra. 
Uczestnicy biorą aktywny udział w imprezach organizowanych w budynku w 
Nowej Woli - siedzibie Warsztatu (konkursy artystyczne, bale, występy, 
zrealizowany i kontynuowany projekt „Tradycyjnie, piękniej, razem - Warsztaty 
Ciesielskie”, turniej tenisa stołowego, a także w wydarzeniach  poza siedzibą 
WTZ : np. wycieczki do kina, do pizzerii, udział w Wojewódzkiej Spartakiadzie 
dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ogrodniczkach, w Integracyjnym Rajdzie 
Nordic Walking w Hajnówce, Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Szumowie i 
wielu innych imprezach. Szczegóły na stronie Warsztatu: 
http://www.otostrona.pl/wtz-nowawola/
• W lutym 2012 roku dr Paweł Grabowski współprowadził autorskie warsztaty 
„Umieranie Ludzka Rzecz” dla studentów Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
• Kontynuowano remont, adaptację i wyposażanie w niezbędny sprzęt siedziby 
przyszłego Hospicjum Domowego.
• W marcu 2012 przeprowadziliśmy zbiórkę rzeczy, pieniędzy i żywności dla 
pogorzelców z Biendziugi. Pomogliśmy trzem rodzinom, które straciły w pożarze 
cały swój majątek. 
• 19 maja 2011 zorganizowaliśmy Drugi Podlaski Maraton Rowerowy i Festyn 
Integracyjny „Dla Hospicjum-Dla życia”, imprezę, w trakcie której, kolejny raz, 
promowaliśmy  ideę ruchu hospicyjnego, wolontariatu i szacunku dla życia. 
Gospodarze i Goście wzięli udział w rajdzie rowerowym  po przepięknych 
terenach naszej gminy. Przejechaliśmy około 35 km z odpoczynkiem na plaży 
zalewu w Siemianówce. W tym samym czasie odbył się Pierwszy Podlaski 
Minipółmaraton Integracyjny - osoby niepełnosprawne przebiegły 1/10 trasy 

ochrona i promocja zdrowia

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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prawdziwego półmaratonu. Wśród gości- uczestnicy WTZ z Hajnówki, Fundacji 
Kaja, Domu Pogodnej Starości w Garbarach, wolontariusze z Zespołu Szkół 
w Michałowie. Na festynie gościliśmy gitarzystów z GOK w Michałowie, 
przedstawicieli Polskiego Związku Hodowców Kur Rasowych, Zespół Muzyczny 
z Jałówki.
• W maju 2012 rozpoczęliśmy informowanie pracowników okolicznych Ośrodków 
Zdrowia o decyzji uruchomienia Hospicjum Domowego, mimo braku kontaktu z 
NFZ.
• 01 czerwca 2012 roku  rozpoczęło działanie Hospicjum Domowe p.w. Proroka 
Eliasza w Nowej Woli. Zespół złożony 
z lekarzy, pielęgniarek, psychologa i fizjoterapeuty objął opieką chorych u kresu 
życia w ich domach oraz osoby opiekujące się swoimi bliskimi u kresu życia. 
Rozpoczynaliśmy od 2-4-6 pacjentów, obecnie pod opieką mamy stale 
kilkanaście osób umierających w domach. 
• 18 sierpnia 2012 r. zorganizowaliśmy Pierwszy Charytatywny Półmaraton 
Podlaski. Trasa ponad 21 km prowadziła przez malownicze okolice Nowej Woli. 
Zorganizowaliśmy także „bieg rodzinny” na dystansie 4km200m.W czasie 
festynu występowały lokalne zespoły, uczestnicy naszego WTZ,  można było 
spróbować dań podlaskiej kuchni, w tym-specjałów tatarskich. Masaż dla 
zawodników zapewniła prywatna szkoła Educentrum z Białegostoku. Zawodnicy 
otrzymali też karnety na basen w OSIR w Michałowie.
• 05-07 października 2012 r. wzięliśmy udział w V. Ogólnopolskiej Konferencji 
Wolontariatu Hospicyjnego w Radomiu „Hospicjum w Środowisku Rodzinnym”, 
gdzie do wygłoszenia wykładu został zaproszony dr Paweł Grabowski.
• Jesienią trwały też Warsztaty Ciesielskie- dla uczestników WTZ i 
wolontariuszy-młodzieży z Zespołu Szkół 
w Michałowie. Bardzo ciekawy film jest umieszczony na stronie www, Fundacji ( 
www.hospicjum.podlasie.pl )
• 12 października 2012 Biskup Jakub poświecił siedzibę Hospicjum Domowego. 
Licznie przybyli zaproszeni goście. Uroczystość także została udokumentowana, 
a film wstawiony na stronę www Fundacji.
• Prezes Fundacji PHO, dr Paweł Grabowski otrzymał wyróżnienie w konkursie 
Newsweeka „Społecznik Roku”.
• 17-18 listopada 2012 r. odbyły się kolejne warsztaty dla studentów medycyny 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Umieranie Ludzka Rzecz”, których 
współautorem i współprowadzącym jest dr Paweł Grabowski.
• W 2012 roku dr Paweł Grabowski prowadził w Naczelnej Izbie Lekarskiej w 
Warszawie  warsztaty dla lekarzy „Praca 
z trudnym pacjentem. Wstęp do umiejętności komunikacyjnych" oraz „Mobbing-
przemoc psychiczna w miejscu pracy-jak rozpoznawać i zapobiegać.” , a także 
warsztaty o specyfice komunikacji z chorym u kresu życia i jego bliskimi.
• 15 grudnia zespół naszego Hospicjum Domowego poprowadził debatę dla 
studentów Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku - członków IFMSA , „Czy zdrowa rozmowa pozwala leczyć – o 
rozmowach z pacjentem u kresu życia.”
• W grudniu wolontariusze Fundacji przygotowali i umieścili w sieci i na www 
Fundacji e-pocztówkę z życzeniami dla przyjaciół Fundacji.
• Od 16 grudnia- przez okres około świąteczno- noworoczny wolontariusze 
kwestowali w Michałowie na rzecz hospicjum domowego.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

powiat

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

1000

15

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej do osób ze średnim i 
głębokim stopniem upośledzenia umysłowego 
w regionie. 
Szkolenia dla Wolontariuszy.
Organizowanie imprez propagujących idee wolontariatu i 
szacunku dla życia u jego kresu.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

powiat

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.99.Z

86.10.Z

85.59.B

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 249,243.25 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 16,662.28 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 73.41 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 35,413.79 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 6,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

6,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 108,143.81 zł

0.00 zł

69,570.91 zł

34,038.13 zł

4,534.77 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 82,949.96 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 118,478.50 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

114,509.05 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

3,959.45 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

10.00 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

Druk: MPiPS 8



1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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

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

Druk: MPiPS 9



9.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

36.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 36.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

34,339.72 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 34,339.72 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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

635.92 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,240.00 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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