
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODLASKIE

Gmina MICHAŁOWO

Powiat BIAŁOSTOCKI

Ulica UL. SZKOLNA Nr domu 20 Nr lokalu 

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

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

Strona www www.hospicjumpodlasie.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

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

Paweł Grabowski Prezes Fundacji TAK

Jarosław Szczerbacz Wice Prezes Fundacji do 
dn. 27.04.2015

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

Monika Cydzik Członek Rady Fundacji 
do dn. 02.03.2015

TAK

Małgorzata Pawluczuk Członek Rady Fundacji 
do dn. 02.03.2015

TAK

Anatol Panasiuk Członek Rady Fundacji 
do dn. 02.03.2015

TAK

Urszula Baker Członek Rady Fundacji 
od dn. 02.03.2015

TAK

Justyna E. Żalek Członek Rady Fundacji 
od dn. 02.03.2015

TAK

FUNDACJA HOSPICJUM PROROKA ELIASZA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
a. wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i 
godnego umierania,
b. organizowanie i udzielanie kompleksowej opieki (m/innymi: medycznej, 
duchowej, psychologicznej, socjalnej ) osobom dorosłym w terminalnej 
fazie choroby, szczególnie choroby nowotworowej, oraz chorym 
nieuleczalnie w ich domach,
c. udzielanie pomocy rodzinom i szkolenie ich w sprawowaniu opieki nad 
chorymi w terminalnej fazie choroby, szczególnie choroby nowotworowej, 
pozostającymi w domach i hospitalizowanymi,
d. organizacja kompleksowej opieki nad chorymi w terminalnej fazie 
choroby, szczególnie nowotworowej, wymagającymi hospitalizacji ze 
względów medycznych bądź socjalnych i prowadzenie hospicjum 
stacjonarnego dla chorych wymagających hospitalizacji, opieki i leczenia w 
warunkach oddziału opieki
paliatywnej,
e. wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych,
f. edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei 
opieki hospicyjnej i szacunku dla życia,
g. działalność edukacyjna dla osób pomagających chorym i ich rodzinom, 
w tym dla personelu medycznego,
h. promocja i organizacja wolontariatu,
i. działalność charytatywna,
j. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja cele realizuje poprzez:
a. organizowanie i prowadzenie ośrodka hospicyjnego opiekującego się 
chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej i innych chorób 
nieuleczalnych, wymagającymi wsparcia ze względów medycznych i 
socjalnych,
b. niesienie opieki medycznej, pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej, duchowej, 
socjalnej, psychologicznej, chorym w ich domach,
c. zapewnienie wsparcia organizacyjnego, duchowego, psychologicznego, 
socjalnego i medycznego dla rodzin osób chorych i osieroconych,
d. prowadzenie działalności leczniczej, w szczególności hospicjum 
domowego i poradni medycyny paliatywnej,
e. prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego,
f. budowanie partnerstw i współpracę z władzami państwowymi i 
samorządowymi, z placówkami ochrony zdrowia, ośrodkami naukowymi, 
kulturalnymi i edukacyjnymi, Kościołami i związkami religijnymi, 
instytucjami prowadzącymi identyczną lub podobną działalność oraz z 
innymi osobami prawnymi
i fizycznymi, w kraju i za granicą,
g. pozyskiwanie i szkolenie personelu medycznego i wolontariuszy do 
wszelkiego rodzaju pracy na rzecz chorych, ich rodzin, bliskich, oraz na 
rzecz zapewnienia funkcjonowania Fundacji,
h. prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej,
i. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, paneli 
dyskusyjnych, zjazdów i spotkań - dla społeczności lokalnej oraz osób i 
instytucji spoza regionu, 
j. organizowanie imprez turystyczno – rekreacyjno – kulturalnych (między 
innymi propagujących zasoby kulturalne i przyrodnicze regionu), dla osób 
chorych i osieroconych oraz osób pomagających im,
k. organizowanie akcji i imprez artystycznych, kulturalnych i 
charytatywnych,
l. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym 
przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i zagranicą,
m. prowadzenie strony internetowej,
n. opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych związanych 
z działalnością Fundacji i jej celami,
o. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie 
prac naukowych,
p. propagowanie założeń Fundacji,
q. prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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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)

800

20

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)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Cele działalności statutowej Fundacji PHO - wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego życia w 
chorobie i godnego umierania, w ramach prowadzonego przez Fundację PHO Hospicjum Domowego i 
Poradni Medycyny Paliatywnej. Do dnia 30.06.2015 Fundacja PHO zajmowała się także rehabilitacją 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych prowadząc warsztat terapii zajęciowej. Od 1 lipca 2015
 r. WTZ prowadzony jest przez odrębną jednostkę.
W ramach działalności statutowej organizuje się i udziela specjalistycznej, kompleksowej opieki 
medycznej, duchowej i 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. Fundacja prowadzi 
nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu do pielęgnacji i rehabilitacji chorych u kresu życia, zapewnia 
profesjonalną opiekę fizjoterapeuty. Zajmuje się też organizacją szkoleń dla wolontariuszy, uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów, seniorów i personelu medycznego. Szkolenia 
dla studentów medycyny, lekarzy, pielęgniarek polegają na organizacji konferencji, seminariów, 
szkoleń, warsztatów. Do innych działań Fundacji należą: propagowanie idei opieki hospicyjnej i 
szacunku dla życia a także idei wolontariatu i działalności charytatywnej; budowanie partnerstw 
lokalnych, organizowanie imprez rekreacyjno -kulturalnych propagujących piękno, bogactwo zasobów 
kulturalnych i przyrodniczych regionu, dla osób chorych i osieroconych oraz pomagających im, a także 
dla przyjaciół i sprzymierzeńców Fundacji. Fundacja podjęła współpracę międzynarodową z 
instytucjami opieki paliatywnej w Europie, wymieniając doświadczenia z partnerami z Niemiec, 
Rumunii, Portugalii i Hiszpanii. Nawiązano wstępne kontakty z partnerami z Ukrainy i Białorusi.  
Pracownicy Fundacji doskonalą swoje umiejętności uczestnicząc w kursach specjalistycznych, 
podejmując studia podyplomowe.

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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej do 
30.06.2015, około 30 
osób dorosłych ze 
średnim i wysokim 
stopniem 
niepełnosprawności 
umysłowej objętych 
było opieką 
specjalistów w pięciu 
pracowniach WTZ- 
pracowni 
informatycznej, 
technicznej, 
artystycznej, 
bukieciarskiej i 
pracowni gospodarstwa 
domowego. 
Podopieczni WTZ byli 
uczestnikami 
wspólnych imprez 
fundacyjnych - 
kolędowanie u 
podopiecznych 
hospicjum domowego, 
rowerowy rajd 
charytatywny "Dla 
Hospicjum Dla Życia". 
Podopieczni 
uczestniczyli także w 
imprezach 
organizowanych przez 
placówki o podobnym 
profilu w regionie, a 
także zapraszali 
podopiecznych tych 
placówek do WTZ w 
Nowej Woli.

88.99.Z
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ochrona i promocja 
zdrowia

prowadzenie Hospicjum 
Domowego dla osób 
dorosłych z 
nieuleczalną chorobą u 
kresu życia bez 
kontraktu z NFZ, 
utrzymując się jedynie 
dzięki darczyńcom i 1% 
podatku. Opieką 
lekarza, pielęgniarki, 
psychologa i 
fizjoterapeuty objęte są 
osoby w swoich 
domach oraz osoby 
opiekujące się nimi. 
Zapewniamy materiały 
opatrunkowe, sprzęty 
do pielęgnacji chorych. 
Prowadzimy 
nieodpłatną dla 
pacjentów 
wypożyczalnię sprzętu 
medycznego i 
rehabilitacyjnego, 
dysponujemy 
specjalistycznymi 
łóżkami, materacami 
przeciwodleżynowymi, 
koncentratorami tlenu, 
ssakami, nawilżaczami 
powietrza, pompami 
infuzyjnymi i innym 
sprzętem. Poza 
profesjonalną opieką 
zespołu specjalistów, 
edukujemy osoby chore 
i osoby opiekujące się 
nimi, jak sprawować 
opiekę między naszymi 
wizytami. Prowadzimy 
zajęcia edukacyjne dla 
wolontariuszy 
akcyjnych w Fundacji i 
Hospicjum.

86.10.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

organizowanie i 
prowadzenie 
konferencji, wykładów i 
warsztatów dla dzieci, 
młodzieży i seniorów. 
W styczniu 2015 r. 
uczestniczyliśmy w 
spotkaniu z uczniami 
szkoły św. Cyryla i 
Metodego w 
Białymstoku. Wraz z 
podopiecznymi WTZ 
odwiedzaliśmy domy 
podopiecznych 
Hospicjum Domowego. 
Byliśmy bohaterami 
kilku programów w 
lokalnych mediach, 

85.60.Z

Druk: MPiPS 6



4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

propagując ideę ruchu 
hospicyjnego i szacunku 
dla życia. W lutym 2015 
r. prowadziliśmy 
spotkanie w Gimnazjum 
i Zespole Szkół 
Integracyjnych w 
Białymstoku dotyczące 
starości i godnego 
umierania, 
niepełnosprawności 
oraz wolontariatu. 
Zorganizowaliśmy bal 
charytatywny i koncert 
pasyjny na rzecz 
Hospicjum Domowego. 
W maju 2015 r. 
zorganizowaliśmy rajd 
charytatywny wraz z 
imprezą integracyjną 
dla podopiecznych 
WTZ. Braliśmy udział w 
koncercie piosenki 
poetyckiej na rzecz 
naszego hospicjum. We 
wrześniu 2015 r. 
poprowadziliśmy 
zajęcia dla uczniów 
szkoły w Hajnówce i 
kolejne dla ich 
rodziców. Wzięliśmy 
aktywny udział w 
Białostockim Dniu 
Profilaktyki 
Nowotworowej. 
Wzięliśmy udział w 
Akcji Pola Nadziei, w 
ramach której 
zorganizowaliśmy 
spotkanie dla młodzieży 
szkolnej. W grudniu 
2015 r. odbyły się 
spotkania dla seniorów 
i wolontariuszy 
dorosłych w 
Michałowie.Byliśmy 
uczestnikami 
Świątecznej Akcji 
Filantropijnej w 
Białymstoku. 
Organizowaliśmy dzień 
wolontariusza w 
Białymstoku i Nowej 
Woli.Wygłosiliśmy 
wykład podczas 
konferencji w 
Wielkopolskim Centrum 
Onkologii
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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) 617,421.26 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 568,910.99 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 48,510.27 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

221,894.31 zł

24,660.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 131,197.23 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 246,554.31 zł
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0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 191,159.45 zł

0.00 zł

191,159.45 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 48,510.27 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

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 24,113.08 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 123,928.86 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: 606,873.49 zł 123,928.86 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

573,995.48 zł 123,928.86 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

32,878.01 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 wynagrodzenie personelu hospicjum 113,837.32 zł

2 zakup materiałów medycznych, leków, wywóz odpadów medycznych 10,091.54 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -5,084.49 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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

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)

2.0 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)

2.0 etatów

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 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)

60.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

10.00 osób

50.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 142,779.82 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

49,081.00 zł

49,081.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 93,698.82 zł

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

93,698.82 zł

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

5.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

4.00 osób

1.00 osób
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w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 93,698.82 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,045.04 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

Członkowie Zarządu Fundacji i Rady Fundacji nie pobierali 
wynagrodzeń za pełnione funkcje.

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

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

3,067.31 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

1. Organizacja przeprowadziła dobrowolne badanie sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2015 - wykonane 
pro bono przez KPMG Audyt Sp.z o.o., sp.k.
2. Organizację audytowało Polskie Centrum Certyfikacji - Fundacja otrzymała certyfikat ISO PN-EN ISO 9001:2009 
w zakresie prowadzenia hospicjum domowego dla dorosłych i poradni medycyny paliatywnej.
3.Z dniem 1 lipca 2015 roku zakres działalności Fundacji został ograniczony. Działalność prowadzona dotychczas w 
jednostce organizacyjnej Warsztat Terapii Zajęciowej została wyodrębniona i kontynuowana jest w odrębnej prawnie 
Fundacji.

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Paweł Grabowski  / 24.06.2016. Data wypełnienia sprawozdania
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