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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

"BĄDŹMY RAZEM" - STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE W WIŚNIOWEJ

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat MYŚLENICKI

Gmina WIŚNIOWA Ulica Nr domu 317 Nr lokalu 

Miejscowość WIŚNIOWA Kod pocztowy 32-412 Poczta WIŚNIOWA Nr telefonu 12-271-45-30

Nr faksu 12-271-45-30 E-mail 
stow.hospicyjne@gmail.co
m

Strona www www.badzmyrazem.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-07-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12113287700000 6. Numer KRS 0000343690
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Ewa Dudzik-Urbaniak - Prezes Zarządu
Barbara Lechwar - Wiceprezes Zarządu
Danuta Kowal - Członek Zarządu

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

Elżbieta Konieczna - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Maria Zając - Członek Komisji Rewizyjnej
Barbara Polak - Członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej 
i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
b) pomoc socjalna dla dorosłych, dzieci i młodzieży zaniedbanych 
społecznie,
c) działalność charytatywna, 
d) ochrona i promocja zdrowia, w tym kształtowanie właściwych 
postaw i zachowań pro zdrowotnych i pro ekologicznych,
e) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
f) nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony 
zdrowia,
g) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
h) promocja i organizacja wolontariatu.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób ciężko 
chorych, zwłaszcza na nowotwory, a także przewlekle chorych i 
starszych oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania 
nad nimi opieki i po ich śmierci.
3. Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej, 
realizuje tą opiekę oraz pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych 
bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętym jego 
działalnością.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) prowadzenie Domowej Opieki Hospicyjnej,
b) prowadzenie domów hospicyjnych,
c) prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej:
• hospicjów stacjonarnych,
• poradni uśmierzania bólu,
• poradni ozonoterapii,
• poradni leczenia obrzęku limfatycznego,
• poradni opieki hospicyjnej (specjalistyczne porady w zakresie 
onkologii, chorób wewnętrznych, psychiatrii, psychologii, porady 
pielęgniarskie, pielęgnacyjne i inne),
• poradni profilaktyki i leczenia odleżyn,
• poradni dla osieroconych,
• poradni psychologiczno-rehabilitacyjnych,
d) prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-
rehabilitacyjnego,
e) prowadzenie posług medycznych, duchownych, 
psychologicznych, socjalnych w domach chorych,
f) prowadzenie posług duchowych, psychologicznych, socjalnych i 
medycznych dla rodzin osób chorych i osieroconych,
g) prowadzenie przedszkoli,
h) prowadzenie rodzinnych domów dziecka oraz formowanie i 
edukacja rodzin zastępczych,
i) prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 
kształtując właściwe postawy i zachowania pro zdrowotne i pro 
ekologiczne,
j) prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej,

k) prowadzenie działalności charytatywnej,
l) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
m) organizację, rekrutację i szkolenie personelu niezbędnego do 
wykonywania zadań Stowarzyszenia,
n) prowadzenie działalności na rzecz promocji i organizacji 
wolontariatu,
o) prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej,
p) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, zjazdów i 
spotkań,
q) organizowanie kolonii, obozów, zimowisk i innych imprez 
turystyczno-rekreacyjnych dla dzieci osób chorych i osieroconych,
r) prowadzenie działalności wydawniczej,
s) realizację innych zadań zgodnie z celami Stowarzyszenia.

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

Stowarzyszenie niesie pomoc osobom nieuleczalnie chorym, starszym, 
niepełnosprawnym oraz wspiera rodziny w czasie choroby ich bliskich i w czasie 
żałoby. Łączy osoby, które noszą w sobie potrzebę pomagania innym z osobami 
potrzebującymi. Pomaga przede wszystkich podopiecznym Hospicjum 
Domowego Królowej Apostołów z Wiśniowej, które każdego dnia niesie pomoc 
medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną i duchową ciężko chorym dzieciom i 
dorosłym. Pomoc kieruje także do innych osób chorych, niepełnosprawnych z 
rejonu działania, które zwrócą się o pomoc, a znajdują się w trudnej sytuacji 

promocja i organizacja wolontariatu

ochrona i promocja zdrowia
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

życiowej. Wspomaga realizację opieki hospicyjnej i pomocy społecznej dla 
chorych w powiecie myślenickim oraz sąsiednich powiatach: limanowskim i 
wielickim. Rozpowszechnia ideę i metody opieki hospicyjnej.

Główne działania podjęte w sprawozdawanym okresie:
W 2011 roku różnymi formami pomocy i wsparcia objętych było:
- spośród podopiecznych hospicjum domowego: 22 chorych dzieci oraz 40 osób 
dorosłych z kilkunastu miejscowości powiatu myślenickiego a także powiatów 
sąsiednich (limanowskiego, wielickiego) oraz ich rodziny. 
- 3 rodziny poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
- 21 chorych dzieci z Gminy Wiśniowa
- seniorzy z terenu Gminy Wiśniowa
- 7 rodzin w trudnej sytuacji życiowej z powiatu myślenickiego

1. Wsparcie opieki nad chorymi w domach, towarzyszenie chorym, wsparcie 
emocjonalne chorych i ich rodzin
a. W 2011 roku systematyczną opieką wolontariuszy wsparliśmy 6 chorych i ich 
rodziny, w tym 1 chorego samotnego, któremu w okresie choroby i odchodzenia 
z tego świata zapewniliśmy pełną opiekę wolontariuszy i wsparcie emocjonalne.
b. Wolontariusze organizowali urodziny, imieniny Podopiecznych w ich domach, 
odwiedzając ich z  życzeniami i prezentami. 

2. Pomoc socjalna dla chorych i ich rodzin
Do najbardziej potrzebujących chorych i ich rodzin  kierowaliśmy pomoc 
rzeczową, dofinansowywaliśmy zakup leków, materiałów medycznych, dojazd na 
leczenie. Rodziny wspieraliśmy pomocą organizacyjną i informacyjną. 
Współpracujemy z innymi organizacjami pośrednicząc w pozyskiwaniu pomocy 
na wyprawki szkolne dla dzieci, pomoc rzeczową dla rodzin czy edukacyjną dla 
dzieci i młodzieży. 
a. Wypożyczenie łóżka z zewnętrznej wypożyczalni dla 1 chorego
b. Dofinansowanie leków i materiałów med. (6 rodzin), - ok. 2000 zł
c. dojazdu na leczenie (1 rodzina) – ok. 500 zł
d. przedświąteczna pomoc finansowa na zakupy  (2 rodziny) – 1000 zł
e. prezenty dla dzieci w ramach akcji Dzień Dziecka (ok. 3 000 zl) i Mikołaj oraz 
urodzinowe/imieninowe – na kwotę – ok. 5000 zł (22 dzieci hospicyjnych i 21 
osób chorych z terenu Gminy Wiśniowa).
f. wyjazd kolonijny (1 rodzina), - ok. 700 zł
g. lekcje języka angielskiego (2 rodziny) (finansowana przez Fundację Wawel z 
Rodziną, pośrednictwo stowarzyszenia)
h. wyprawka szkolna (5 rodzin) – finansowane przez Fundację Wawel z 
Rodziną, pośrednictwo stowarzyszenia)

3. Wsparcie emocjonalne i socjalne dla chorych i ich rodzin, osób starszych, 
samotnych: akcje świątecznych odwiedzin i spotkania integracyjne 

a. Spotkanie integracyjne dla osób starszych, samotnych - Dzień Seniora
2 lutego zorganizowaliśmy spotkanie z Seniorami z terenu gminy Wiśniowa, 
osobami starszymi, samotnymi w GOKiS w Wiśniowej. Gościliśmy ok 100 osób 
a upominki przygotowane przez młodzież z ZPO w Wiśniowej wraz ze 
słodyczami trafiły do ponad 50 innych, które nie mogły wziąć udziału w 
spotkaniu. 

b. Spotkania z okazji Dnia Chorych
Uczestniczyło w nich ok. 80 osób, w tym rodziny chorych. 

c. Spotkanie integracyjne dla chorych dzieci i ich rodzin - Dzień Dziecka
• Dla chorych dzieci przygotowaliśmy prezenty za kwotę ok. 3000 zł. Zakupiono 
prezenty i przygotowano paczki dla 19 chorych dzieci (książki, zabawki, 
drobniejszy sprzęt rehabilitacyjny, środki do pielęgnacji, ubrania). 
• Przygotowano 100 upominków ze słodyczami dla chorych dzieci, ich 
rodzeństwa, dzieci wolontariuszy, dzieci, które prezentowały program 
artystyczny.

d. Świąteczna pomoc
W 2011 roku zorganizowaliśmy dwie akcje świątecznej pomocy skierowane do 
osób objętych domową opieką hospicyjną a także innych potrzebujących w 
regionie (chorych i starszych, samotnych, rodzin w trudnej sytuacji życiowej): 
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przy okazji Wielkanocy - „Wielkanocny koszyczek” i Bożego Narodzenia - 
„Spotkanie ze św. Mikołajem oraz Korowód św. Mikołaja”. Głównym założeniem 
akcji są odwiedziny wolontariuszy w domach chorych, samotnych i 
potrzebujących z upominkami i życzeniami świątecznymi.
Rezultaty akcji świątecznej pomocy w 2011 roku:
Akcja „Wielkanocny koszyczek”: 
• Odwiedzono 70 rodzin Podopiecznych. 
Akcja „Mikołajowy korowód”: 
• w blisko 4 godzinnym spotkaniu ze św. Mikołajem w Gminnym Ośrodku Kultury 
i Sportu w Wiśniowej wzięło udział około 100 osób (dzieci pod opieką hospicjum 
domowego, dzieci niepełnosprawne, osierocone z terenu gminy Wiśniowa, ich 
rodzice i rodzeństwo, wolontariusze), 
• Wyruszyły 4 korowody św. Mikołaja jednocześnie. Z pomocą druhów z 
Ochotniczych Straży Pożarnych z 4 miejscowości (Wiśniowa, Węglówka, Lipnik, 
Poznachowice Dolne); w Korowodzie św. Mikołaja odwiedzono ok 40 rodzin 
potrzebujących z miejscowości 
• naszego regionu z życzeniami świątecznymi, upominkami i prezentami dla 
rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej.
• Łącznie przygotowano ok. 45 prezentów rzeczowych dla dzieci, ok 80 paczek 
ze słodyczami, 48 paczek żywnościowych.

4. Spotkania wspierające dla osób, które utraciły bliskich pod opieką hospicyjną 

Wspólnie z Hospicjum Domowym Królowej Apostołów zorganizowaliśmy 
spotkanie zaduszkowe będące formą wsparcia dla rodzin w okresie żałoby, 
poprzedzone Mszą Św.
• wzięło udział ok. 90 osób, 
• rodziny osób zmarłych zasadziły symboliczne żonkile na rabacie hospicyjnej 
„Pola Nadziei”

5. Prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu potrzebnego chorym; zakup i 
pozyskiwanie sprzętu do wypożyczalni

Z prowadzonej w Wiśniowej wypożyczalni sprzętu medycznego, pielęgnacyjno-
rehabilitacyjnego i pomocniczego korzystają bezpłatnie chorzy pod domową 
opieką hospicyjną (dorośli i dzieci terminalnie chore, głównie z chorobami 
nowotworowymi, często 
z ciężką niewydolnością oddechową, kardiomiopatiami, dzieci z porażeniem 
mózgowym), jak również inni potrzebujący mieszkańcy regionu (osoby starsze, 
niepełnosprawne). 
• W 2011 roku zakupiliśmy 2 łóżka rehabilitacyjne, 5 koncentratorów tlenu, 2 
ssaki medyczne, 3 pulsoksymetry, 3 ciśnieniomierze, sprzęt rehabilitacyjny, 
sprzęt pomocniczy (balkoniki, kule, krzesła toaletowe, krzesła prysznicowe).
• kilkudziesięciu chorych skorzystało z prowadzonej wypożyczalni. 

6. Promocja i organizacja wolontariatu 
Oprócz wolontariuszy dorosłych różnych zawodów (medycznych i innych) 
członków  stowarzyszenia (31 osób na koniec okresu sprawozdawczego) 
współpracujemy od początku działalności 
z wolontariuszami młodzieżowymi z Zespołu Placówek Oświatowych w 
Wiśniowej, Lipniku, Trzemeśni oraz Zespołu Szkół w Dobczycach z klas o profilu 
gastronomicznym. W 2011 roku dołączyli do współpracy uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Trzemeśni, Szkoły Podstawowej w Czechówce i Łyczance. W 
szkołach współpracujemy z wolontariatem szkolnym, którym opiekują się 
pedagodzy szkolni. Pomaga nam ok. 50 wolontariuszy.
Do współpracy włączyła się także miejscowa młodzież licealna i studenci – 8 
osób.
Rodzaje wolontariatu:
a. Wolontariat hospicyjny opieki nad chorymi, wspierania rodzin - w skład grupy 
obecnie wchodzi 11 pielęgniarek, 15 wolontariuszy niemedycznych. 
b. Wolontariat hospicyjny akcyjny – w skład grupy obecnie wchodzi ok. 50 
wolontariuszy młodzieżowych (młodzież szkół podstawowych, gimnazjalna pod 
opieką pedagogów szkolnych, młodzież licealna oraz studenci). 
W ramach promocji i rozwoju wolontariatu przekonujemy, że wolontariat to 
przede wszystkim sposób na poznanie siebie i szansa osobistego rozwoju. To 
ważne dla młodych ludzi, którzy dzięki wolontariatowi mogą sprawdzić swoje 
umiejętności, lepiej poznać swój potencjał oraz pogłębiać pasje. 
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7. Szkolenia wolontariuszy i zespołu hospicyjnego: 
a. szkolenia zewnętrzne, w tym wyjazdowe: 
• styczeń 2011 r. – organizowane przez Forum Hospicjów Polskich/Hospicjum 
św. Łazarza w Krakowie spotkanie w Częstochowie (4 osoby)
• październik 2011 r. organizowana przez Centrum Formacji Wolontariatu 
Hospicyjnego w Radomiu IV Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu 
Hospicyjnego (4 osoby),
• listopad – szkolenie z zakresu księgowości w organizacjach pozarządowych (5 
osób)
•  grudzień 2011 r. – szkolenie na temat psychoonkologii (25 osób),
• grudzień 2011 – spotkanie doradcze z prawnikiem (5 osób)
• grudzień 2011 – wyjazd szkoleniowy do Szczawnicy dla członków władz 
organizacji pozarządowych i wolontariuszy ( 4 osoby).
b. prowadzone we własnym zakresie wewnętrzne spotkania szkoleniowo-
informacyjne, 
c. spotkania formacyjno-integracyjne dla całego zespołu: Droga Krzyżowa w 
Wielki Piątek na Księżą Górę oraz spotkanie opłatkowe, dla całego zespołu 
hospicyjnego. 
d. Wydatki na szkolenia: 1 102,28 zł; w większości korzystaliśmy ze szkoleń 
bezpłatnych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej lub FIO.

8. Przygotowanie wolontariuszy młodzieżowych, promocja wolontariatu:
W 2011 r. kontynuowaliśmy współpracę z Klubem Integracji Europejskiej 
Zespołu Szkół  - LO w Wojkowicach oraz Polsko-Niemiecką Współpracą 
Młodzieży, w ramach której wysyłamy naszych wolontariuszy na seminaria 
krajowe i międzynarodowe dotyczące wolontariatu oraz prowadzenia i realizacji 
projektów międzynarodowych.  . 
• 4 wolontariuszy uczestniczyło w trójnarodowym seminarium na temat 
wolontariatu pt. „Poruszyć świat”, które odbyło się w dniach 28.XII.2010 - 
4.I.2011 w międzynarodowym ośrodku młodzieżowym w St. Andreasberg w 
Niemczech. Oprócz młodzieży z Polski uczestniczyła w nim młodzież z Niemiec i 
Izraela – razem 32 osoby. 
Wsparcia finansowego na pokrycie kosztów udziału w seminarium udzielili nam:
o 1000 zł - dotacja Fundacji „Wawel z Rodziną” 
o 1044 zł – dotacja Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
Koszty udziału w seminarium były rozliczane w 2011 roku.
• 1 osoba uczestniczyła w młodzieżowym seminarium polsko-niemieckim w 
Sonnenberg w Niemczech w lutym 2011 r.

9. Edukacja zdrowotna
Zachęcamy do badań profilaktycznych, propagujemy zachowania prozdrowotne 
w rodzinach chorych oraz w trakcie akcji profilaktycznych. 
4 września 2011 roku – współpraca z Wydziałem Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Myślenicach przy organizacji Powiatowego Dnia Zdrowia. 
•Wolontariuszki  stowarzyszenia - pielęgniarki hospicyjne (10 osób) udzielały 
porad jak pielęgnować ciężko chorych i starszych w domu, wykonywały badanie 
poziomu glukozy i cholesterolu we krwi oraz pomiar ciśnienia. Chętnych do 
badania i uzyskania porady w namiocie pielęgniarskim nie brakowało przez cały 
czas trwania akcji. 
• W namiocie hospicyjnym prezentowana była dwuletnia już działalność 
stowarzyszenia na rzecz chorych pod opieką Hospicjum Domowego Królowej 
Apostołów z Wiśniowej oraz innych chorych zwracających się o pomoc. 
Członkinie zarządu stowarzyszenia prowadziły warsztaty dla dziewcząt i kobiet w 
zakresie samobadania piersi.
• W organizacji i koordynacji akcji brało udział 13 wolontariuszy – członków 
stowarzyszenia.

10. Działalność zarządu, kontakt z członkami Stowarzyszenia
Zarząd zbierał się 20 razy. Podjął uchwały w sprawie:
1. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2010,
2. planu działania Stowarzyszenia na 2011 r.,
3. zwołania 2 Walnych Zebrań,
4. wysłania młodzieży na wyjazd sylwestrowy do Niemiec
5. organizacji cyklicznych akcji: Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Mikołaj, 
6. zakupu sprzętu do wypożyczalni,
7. otwarcia subkont dla Podopiecznych
8. ubiegania się o dotację na rehabilitację i pomoc logopedyczną dla 
podopiecznych po wypadkach komunikacyjnych
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9. planu promocji stowarzyszenia i pozyskiwania środków na działalność

Łączność z członkami i wolontariuszami Stowarzyszenia, chorymi i ich rodzinami 
utrzymywana jest drogą telefoniczną i emailową oraz poprzez bezpośrednie 
spotkania. 
W 2011 roku koszty połączeń telefonicznych (z członkami stowarzyszenia, 
wolontariuszami, podopiecznymi, darczyńcami, i inne zw. z organizacją i 
zarządzaniem) pokrywane były ze środków własnych członków zarządu 
stowarzyszenia (zwłaszcza prezesa i wiceprezesa) oraz koordynatora 
wolontariatu (wsparcie działalności stowarzyszenia). 

Łączność z rodzinami osieroconymi – odwiedziny osobiste zespołu 
hospicyjnego, korespondencja listowna, bezpośrednie spotkania.

O naszej działalności informowaliśmy w prasie lokalnej (Dziennik Polski, Gazeta 
Myślenicka), na stronie internetowej stowarzyszenia, Urzędu Gminy oraz 
Hospicjum Domowego Królowej Apostołów.

Podsumowanie
Kolejny rok działalności Stowarzyszenia pokazał ogromną potrzebę realizacji 
tego typu pomocy w powiecie myślenickim i sąsiednich, które do czasu 
rozpoczęcia działalności przez Hospicjum Domowe z Wiśniowej i 
Stowarzyszenie Hospicyjne „Bądźmy Razem” były białą plamą jeżeli chodzi o 
realizację opieki hospicyjnej. 
Stowarzyszenie rozwija się, wzrasta liczba Podopiecznych. Z zaangażowaniem i 
profesjonalnie realizujemy postawiony sobie cel wspierania opieki hospicyjnej 
oraz rozbudzania zainteresowanie społeczeństwa i lokalnych władz ideą opieki 
hospicyjnej i działaniem wolontariatu. Naszym celem jest także wspieranie i 
rozwijanie zaangażowania społecznego lokalnej społeczności. Zachęcamy 
wszystkich do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami 
oraz wspierania różnorodnych przedsięwzięć społecznych.

Podjęte przez Stowarzyszenie działania były możliwe dzięki wspólnemu 
wysiłkowi ludzi dobrej woli i pomocy darczyńców. Dziękujemy wszystkim 
wolontariuszom za serce i czas poświęcony dla chorych i ich rodzin a także 
instytucjom, firmom i osobom prywatnym wspierającym naszą działalność.

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

województwo

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

500

2

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)

88.99.Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W DZIEDZINIE 
OPIEKI I POMOCY SPOŁECZNEJ

94.99.Z PROWADZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU 
PIELĘGNACYJNO-REHABILITACYJNEGO

94.99. Z  PROWADZENIE POSŁUG MEDYCZNYCH, 
DUCHOWYCH, PSYCHOLOGICZNYCH, SOCJALNYCH W 
DOMACH CHORYCH
    
94.99.  Z  PROWADZENIE POSŁUG DUCHOWYCH, 
PSYCHOLOGICZNYCH, SOCJALNYCH I MEDYCZNYCH DLA 
RODZIN OSÓB CHORYCH I OSIEROCONYCH

94.99. Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ 
PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.99.Z

94.99.Z

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

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:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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) 107,460.63 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 107,044.71 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 37,022.28 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 6,200.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

6,200.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 70,422.43 zł

400.00 zł

10,653.87 zł

39,887.50 zł

19,481.06 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 15.92 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

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 19,004.62 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 Akcja "Razem w Święta - Spotkanie ze Świętym Mikołajem" 1,853.50 zł

2 Wypożyczalnia sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, pomocniczego - zakup sprzętu 14,314.25 zł

3 Pomoc socjalna dla chorych, np. leki, art. medyczne, dojazdy na leczenie 1,608.80 zł

4 Pomoc i ochrona zdrowia dla Weroniki Pala - cel szczegółowy wskazany przez 
podatników

1,228.07 zł
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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: 80,633.86 zł 19,004.62 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:

73,972.56 zł 19,004.62 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

6,661.30 zł 0.00 zł

2,348.76 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

1 Pomoc i ochrona zdrowia dla Weroniki Pala 1,228.07 zł

Druk: MPiPS 11



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

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 4 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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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)

0.00 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 0.00 osób

81.00 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

28.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 50.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

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 12,685.00 zł

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

12,685.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 12,685.00 zł
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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

264.27 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

1,575.00 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)

Wynagrodzenia dwóch osób związane były z wykonaniem 
logo i strony internetowej stowarzyszenia. 
Wynagrodzenia dwóch kolejnych osób wypłacane były ze 
środków z dotacji na usprawnianie podopiecznych po 
ciężkich wypadkach komunikacyjnych.

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Bądźmy Razem" - integracyjne spotkanie opłatkowe 1,000.00 zł

2 Bądźmy Razem - Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka 1,500.00 zł

3 Razem w Święta - spotkanie ze Świętym Mikołajem 2,500.00 zł
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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)

Stowarzyszenie nie posiada udziału w spółkach, nie jest fundatorem fundacji. W okresie sprawozdawczym nie były 
prowadzone żadne kontrole przez organy administracji publicznej.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

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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