Załącznik
do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia……..……(Nr………poz……….)

WZÓR

Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2013

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem
X;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

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

Nr telefonu 85 663 37 34

Nr faxu 85 663 37 34

E-mail: hospicjum.podlasie@op.pl

Strona www www.hospicjum.podlasie.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji
pożytku publicznego
5. Numer REGON

141854632

Michałowo

20.05.2009.
30.11.2011.
6. Numer KRS

1

0000328837

Paweł Grabowski,
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu
zarządzającego)

Prezes Fundacji

Jarosław Szczerbacz, Wiceprezes Fundacji
Anatol Panasiuk,

Członek Rady Fundacji

8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Monika Cydzik,

Członek Rady Fundacji

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

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 PHO - wszelkie działania
podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i godnego
umierania oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych - opieka nad takimi osobami (prowadzenie
Warsztatu Terapii Zajęciowej). W ramach działalności statutowej
organizuje się i udziela kompleksowej opieki (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. Prowadzi nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu do
pielęgnacji i rehabilitacji chorych u kresu życia. Organizuje
szkolenia dla wolontariuszy i personelu medycznego. Prowadzi
działalność edukacyjną dla medyków- przed i podyplomową.
(organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów,
debat, paneli dyskusyjnych). Inne działania to propagowanie idei
opieki hospicyjnej i szacunku dla życia a także idei wolontariatu i
działalności charytatywnej. Budowanie partnerstw lokalnych,
organizowanie imprez turystyczno – rekreacyjno – kulturalnych
(szczególnie
propagujących
piękno,
bogactwo
zasobów
kulturalnych i przyrodniczych regionu), dla osób chorych i
osieroconych oraz dla osób pomagających im, a także dla
przyjaciół i sprzymierzeńców Fundacji.
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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.
 Prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu
medycznego (łóżka, koncentratory tlenu, ssaki i inny
sprzęt do pielęgnacji i rehabilitacji chorych)
 Wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych.
 Edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin,
propagowanie idei opieki hospicyjnej i szacunku dla
życia do jego naturalnego kresu.
 Działalność edukacyjna dla osób pomagających
chorym i ich rodzinom, w tym dla personelu
medycznego.
 Działalność edukacyjna dla studentów medycyny i
innego personelu medycznego.
 Promocja, szkolenia i organizacja wolontariatu.
 Działalność charytatywna.
 Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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)

1. Ochrona i promocja zdrowia.
2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Pomoc społeczna rodzinom w trudnej sytuacji
życiowej.

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
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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. Także na 2013 rok nie udało się uzyskać kontraktu z NFZ. Hospicjum Domowe działało w 2013 r., jako
społeczne, bez kontraktu z NFZ. Hospicjum 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 2013 roku:
2013 to kolejny rok
działania Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób dorosłych ze średnim
i wysokim stopniem upośledzenia umysłowego, z regionu. Z zajęć w Warsztacie korzysta stale 30 osób, które dwoma
samochodami są przywożone ze swoich domów a po południu są do nich odwożone. 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 w 2013 r.projekt „Tradycyjnie, piękniej, razem Warsztaty Ciesielskie”, turnieje sportowe, imprezy integracyjne, a także w wydarzeniach poza siedzibą WTZ Szczegóły na stronie Warsztatu: http://www.otostrona.pl/wtz-nowawola/
 Cały rok funkcjonowało Hospicjum Domowe-zespół hospicjum opiekował się 60 chorymi u kresu życia i ich bliskimi.





W styczniu 2013 wolontariusze kwestowali na rzecz Hospicjum Domowego.



17 stycznia gościliśmy więźniów z Zakładu Karnego w Białymstoku, którzy przekazali Fundacji wyremontowane
wózki inwalidzkie.



25 stycznia zorganizowaliśmy w Michałowie Bal Charytatywny na rzecz Fundacji i Hospicjum.



30 stycznia uczestnicy WTZ kolędowali w domach podopiecznych Hospicjum Domowego.



20 lutego, w kawiarni 'Siedem Pokus' odbyło się spotkanie w ramach cyklu spotkań organizowanych w całej Polsce
przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Zostaliśmy zaproszeni, aby opowiedzieć o powstaniu, rozwoju i
obecnym funkcjonowaniu Fundacji, a szczególnie, działającego społecznie, Hospicjum Domowego Św. Proroka
Eliasza w Nowej Woli.



07 marca, w Krakowie, podczas konferencji „Z uśmiechem przez życie” lekarz hospicjum domowego Dr Paweł
Grabowski wygłosił dwa wykłady - o późno rozpoznawanych nowotworach oraz o trudnych rozmowach z chorym
onkologicznym.
27 marca 2013 roku zostaliśmy zaproszenie na posiedzenie Komisji Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.
W kwietniu byliśmy bohaterami reportaży w lokalnej rozgłośni radiowej i w regionalnej telewizji. Mówiliśmy o ruchu
hospicyjnym.
10 maja zorganizowaliśmy wykład w siedzibie Hospicjum w Nowej Woli o rehabilitacji i fizjoterapii chorych
nieuleczalnie.
18 maja odbył się Festyn Integracyjny ”Dobra Wola” i rajd rowerowy „Dla Hospicjum-Dla życia”, impreza, 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. Odwiedziliśmy na rowerach o.
pustelnika na bagnach w Odrynkach. W tym samym czasie, w Nowej Woli odbywał się festyn oraz Drugi Podlaski
Mini-półmaraton Integracyjny - osoby niepełnosprawne przebiegły 1/10 trasy prawdziwego półmaratonu. Były konkursy
i występy zaproszonych gości z regionu.
20 czerwca wolontariusze Fundacji (młodzież ze szkół ponadpodstawowych w Michałowie) wystąpili na sesji Rady
Gminy.
W lipcu miała miejsce kolejna zbiórka publiczna-zbieraliśmy pieniądze dla Hospicjum Domowego.
W sierpniu, Prezes Fundacji uczestniczył w Konferencji zorganizowanej w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie,
dotyczącej nauczania lekarzy umiejętności komunikacyjnych.
W sierpniu zorganizowaliśmy Drugi Charytatywny Półmaraton Podlaski. Trasa ponad 21 km prowadziła przez
malownicze okolice Nowej Woli. Tak, jak w poprzednim roku, zorganizowaliśmy także „bieg rodzinny” na dystansie
4km200m.W czasie festynu występowały lokalne zespoły, goście, uczestnicy naszego WTZ.
W dniach 4-6 października wzięliśmy udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego w Radomiu.
Dr Paweł Grabowski wygłosił wykład pt. „Wolontariat w różnorodności – doświadczenia wiejskiego hospicjum na
Podlasiu”.
9 października w siedzibie Hospicjum Domowego w Nowej Woli odbyło się szkolenie „Leczenie żywieniowe
przewlekle chorych”. Wzięli w nim udział członkowie naszego zespołu hospicyjnego oraz personel medyczny z
ośrodków zdrowia naszej i okolicznych gmin.
18 października wiceprezes Fundacji wraz z wolontariuszkami Fundacji odwiedził Centrum Barka w Górowie
Iławieckim. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń pomiędzy ośrodkami.
Także w październiku, uczestnicy WTZ prowadzonego przez Fundację, zdobyli pierwszą nagrodę na przeglądzie poezji
śpiewanej dla osób niepełnosprawnych.
W listopadzie, podczas obchodów Dni Seniora w Michałowie, dr Paweł Grabowski wygłosiłił wykład „Towarzyszenie w
chorobie, cierpieniu, umieraniu – wolontariat seniorów”
22.11.2013 dr Grabowski poprowadził część wykładów na kursie dla przyszłych opiekunów medycznych,
zorganizowanym przez Caritas w Białymstoku.
W dn.23-24 listopada dr Paweł Grabowski i psycholog naszego Hospicjum, Monika Ksepko współprowadzili, kolejny
raz, autorskie warsztaty „Umieranie Ludzka Rzecz” dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
27.11.2013- prowadziliśmy, w siedzibie Hospicjum, szkolenie- leczenie chorych z odleżynami.
W listopadzie też - organizowaliśmy Dni Wolontariusza.











1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku
publicznego

Powiat białostocki,
(Pojedyncze działania (szkolenia, warsztaty) w innych częściach
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, kraju)
„cały kraj”, „zagranica”)

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 opiekuńczowychowawcze 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
Lp Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań
placówki w okresie
sprawozdawczym

1

Hospicjum Domowe p.w. Proroka Eliasza
w Nowej Woli

Miejscowości Gmin: Michałowo,
Gródek, Zabłudów, Narew,
Narewka

60

2

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowej Woli

-Nowa Wola

30

3

---

---

---

4

---

---

---

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)

Osoby
fizyczne

ok. 1000

Osoby
prawne

ok. 15

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.
Szkolenia dla seniorów ( kluby seniora w regionie).
Szkolenia dla personelu medycznego.
Warsztaty i szkolenia dla studentów Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku ( współpraca z IFMSA-Poland).
Organizowanie imprez propagujących idee wolontariatu
i szacunku dla życia u jego kresu.

Kod PKD:

88.99.Z

Kod PKD:

86.10.Z
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Kod PKD:

85.59.B

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
Powiat białostocki,
publicznego
(Pojedyncze działania w innych częściach kraju)
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Nie dotyczy
5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD
2007
odpowiadającego/ych
tej
działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności
gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego
przedmiotu działalności)
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6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

Kod PKD:

---

Kod PKD:

---

Kod PKD:

---

Nie dotyczy

(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)
319403,60 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej

0.00zł
0, 00 zł
0, 00 zł

4. Przychody z działalności finansowej

2058,27zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

110611,78zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:
6836.00

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

b) ze środków budżetu państwa

0, 00 zł
0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych

6836,00zł
0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

186486,56zł

a) ze składek członkowskich

0,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

84788,81zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

zł

71487,42zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
e) ze spadków, zapisów

26870,29zł
0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników
majątkowych)
g) z nawiązek sądowych

3040,04 zł
0,00 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

0,00 zł
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8. Z innych źródeł

13710,99
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

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

0, 00 zł

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

1

60000 ,00 zł

Pokrycie kosztów realizacji zadań statutowych Fundacji.

2

- , zł

-

3
4

- , zł
-, zł

-

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
1

Koszty osobowe funkcjonowania Hospicjum Domowego

2

-

-, zł

3

-

- , zł

4

-

- , zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

195068,19

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
w
tym :

60000, zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
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W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

60000 , 00 zł

174603,49 60000 , 00 zł

0 , zł
0 , zł

0 , 00 zł

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:

19864,99ł

0, 00 zł

0 ,00 zł

0, 00zł

599 , 71 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku od nieruchomości

tak
z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

tak

tak
nie

z innych zwolnień
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)

Nie

nie

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:

użytkowanie

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)
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2

0 ,00

zł

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
0,8

(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)

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

9 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

nie

1. Organizacja ma członków

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

osób fizycznych
nie dotyczy
osób prawnych
nie dotyczy
organizacja pozyskała członków
nie dotyczy

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła członków
nie dotyczy
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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 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)

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:

36 osób

a) członkowie organizacji

0
osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d)członkowie organu zarządzającego

0 osób
0 osób
36 osób

e) inne osoby
3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż
30 dni

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

w
tym:

a) członkowie organizacji

0 osób

b) pracownicy organizacji

0 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0 osób

d) członkowie organu zarządzającego

2 osoby
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e) inne osoby

osób

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę

17077 , 62 zł
17077 ,62 zł

wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

, zł

nagrody
premie

0 , 00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

0 , 00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

75142,41 zł

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

w
tym:

92.220, 03 zł

92220,03zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
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
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne
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
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

0,0 zł

92220,03 zł

0 , 00 zł

0 , 00 zł
0 , 00 zł
1213,42zł

0, 00 zł
0 , 00 zł
3140,00zł

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi
uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń
w organizacji wówczas należy wpisać te uwagi w
przygotowane pole)

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

00 zł

-----

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

nie

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

Lp Nazwa zadania

Kwota

1

-

0, 00 zł

2

-

0,00

3

-

0, 00 zł

4

-

0, 00 zł

5

-

0,00

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

zł

zł

nie

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

Lp Nazwa zadania

Kwota

1

-

0, zł

2

-

0, zł

3

-

0, zł

4

-

0, zł

5

-

0, zł

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w
okresie sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp Nazwa zamówienia

Kwota

1

-

-, zł

2

-

-, zł
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3

-

-, zł

4

-

-, zł

5

-

-, zł

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

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

-

-

%

%

2

-

-

%

%

3

-

-

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

--

2

--

3

--

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

-

4

-

-

-

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)

----
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Podpis
Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Data wypełnienia
sprawozdania

Paweł Grabowski
Prezes Fundacji PHO

30.06.2014.
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Miejsce na pieczęć organizacji o ile
organizacja posiada pieczęć

