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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina WIŚNIOWA

Powiat MYŚLENICKI

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.com

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

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

Ewa Dudzik-Urbaniak Prezes Zarządu 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

Elżbieta Konieczna Wiceprezes Zarządu TAK

Janusz Widur Członek Zarządu TAK

Elżbieta Konieczna Członek Zarządu TAK

"BĄDŹMY RAZEM" - STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE W WIŚNIOWEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

zgodnie z art. 6 statutu:
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 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, zwłaszcza 
domowej, wspiera realizację i rozwój tej opieki oraz pozyskuje ludzi dobrej 
woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętym 
jego działalnością.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

zgodnie z art. 7 statutu:
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.
2. Działalność wymieniona w pkt. 1 prowadzona jest jako działalność 
nieodpłatna. Działalność wymieniona w pkt. 1 lit. d, g, p, q, r może być 
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także prowadzona jako odpłatna z tym, że przychód z niej uzyskiwany 
służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
3. Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności 
Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji 
państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi 
podmiotami na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873). 
Stowarzyszenie współpracuje także z innymi organizacjami 
pozarządowymi, Kościołami i związkami religijnymi, jednostkami resortu 
zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, ośrodkami naukowymi i 
edukacyjnymi oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych 
celach i zakresie działania.
4. Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów, 
Stowarzyszenie:
a) gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od 
przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia (osób prawnych i fizycznych),
b) prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy,
c) czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków) 
publicznych, i niepublicznych,
d) zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
e)  może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, z tym, że 
cały przychód z niej uzyskiwany przeznacza na działalność statutową,
f) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenie może prowadzić 
działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności 
pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 
Cały dochód z tej działalności przeznacza na działalność statutową. 
Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku 
publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego 
przedmiotu działalności.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

To był 6 rok działalności Stowarzyszenia na rzecz chorych pod opieką działającego w Małopolsce 
Hospicjum Domowego Królowej Apostołów z Wiśniowej oraz ich rodzin. Hospicjum otaczało w 2015 
roku opieką medyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną 21 dzieci i blisko 400 dorosłych z powiatów 
myślenickiego, bocheńskiego, wadowickiego, limanowskiego, nowotarskiego. 
Stowarzyszenie pomoc kieruje także do innych osób ciężko chorych, niepełnosprawnych, starszych z 
rejonu działania, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. 
Rozpowszechnia ideę i metody domowej opieki hospicyjnej – szczególnego rodzaju opieki nad chorym 
w jego środowisku, wśród bliskich. Wspiera jej rozwój w regionie. Organizuje i promuje wolontariat: 
aktywizuje lokalne społeczeństwo i łączy osoby, które noszą w sobie potrzebę pomagania innym z 
osobami potrzebującymi. 

Nasi podopieczni w 2015 r.:
 Osoby będące pod opieką hospicjum domowego - 21 dzieci i blisko 400 chorych osób dorosłych oraz 

ich rodziny,
 dzieci i młodzież osierocone przez osoby będące pod opieką hospicjum – kilkanaście osób,
 2 osoby z powiatu myślenickiego ciężko poszkodowane w wypadku komunikacyjnym i ich rodziny
 11 osób wymagających długotrwałego i kosztownego leczenia, dla których wyodrębniliśmy subkonta 

(2 dorosłych i 9 dzieci i młodzieży)
 kilkanaście osób niepełnosprawnych i chorych z Gminy Wiśniowa i okolicznych gmin (dzieci i osoby 
dorosłe)

Kto niesie pomoc, jaka ona jest?
W ramach Stowarzyszenia niesiemy chorym pod opieką hospicyjną dodatkową pomoc, poza tą 
medyczną, którą świadczy zespół medyczny hospicjum. Dodatkową pomoc niesiemy bezinteresownie, z 
pomocą wolontariuszy dorosłych (członków stowarzyszenia – 40 osób w 2015 roku i wolontariuszy 
niezrzeszonych - 10 dorosłych aktywnych osób w 2015 roku) oraz młodzieży i pedagogów z okolicznych 
szkół: gimnazjów i szkół podstawowych oraz liceów którzy bardzo chętnie i licznie włączają się w nasze 
akcje (ponad 100 osób) i innych lokalnych organizacji (Parafie, OSP, DPS, KGW). 
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Co potrzeba chorym w hospicjum i innym, którzy proszą o pomoc?
Sprzęt medyczny typu koncentratory tlenu, ssaki medyczne, łóżka specjalistyczne/rehabilitacyjne, 
materace przeciwodleżynowe, pulsoksymetry, ciśnieniomierze, 
Dojazdy zespołu hospicyjnego do chorych
Materiały medyczne, opatrunkowe
leki czy materiały medyczne (opatrunkowe, higieniczne, pielęgnacyjne) dla osób, których nie stać na ich 
wykupienie, dofinansowanie dojazdów na leczenie, 
Prezenty / upominki dla chorych przekazywane w trakcie odwiedzin w domu, spotkań z okazji Dnia 
Dziecka, Mikołaja
Wyjazdy dla młodzieży, które uczą i dają wytchnienie od ciężkiej choroby w domu.
Dostosowanie domu do potrzeb chorego
Pomoc informacyjna, organizacyjna
Towarzyszenie choremu

Skąd mamy na to pieniądze?
Potrzebne fundusze w minionym roku pozyskiwaliśmy z:
 odpisy 1% podatku dochodowego – 91684,15 zł,
 dotacja celowa Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt edukacyjny „Śladami miejsc 
pamięci w Niemczech” – zaliczka: 18313,00 zł,
 darowizny pieniężne (ogólne na działalność statutową i celowe) od osób fizycznych (wpłaty osób 
prywatnych na konto, darowizny uczestników pogrzebów podopiecznych hospicjum, nowożeńców), i 
osób prawnych: firm i instytucji (min. Szkoły, Lasy Państwowe, GS) –159 906,29 zł, 
 składki członkowskie – 85,00 zł,
 odsetki bankowe od środków na rachunku – 8,90 zł,
 darowizny rzeczowe – 812,72 zł,
 środki pozostałe z ubiegłego roku (środki celowe na pomoc podopiecznym zgromadzone na 

subkontach) - 56 678,30 zł.
Łącznie przychód  w 2015 roku wyniósł 338 188,36 zł. To kwota, która wynika z zasad księgowości, 
natomiast gdy odliczymy środki pozostałe z ubiegłego roku na subkontach czyli 56 678,30 to przychód 
faktyczny w 2015 roku wynosi 281 510,06 zł.

Ponieśliśmy koszty łącznie w wysokości: 218 505,17 zł, w tym:
 na realizację celów statutowych – 213905,54 zł, w tym działalność odpłatną pożytku publicznego – 36

 588,62 zł (projekt: podróż edukacyjna do Niemiec „Śladami miejsc pamięci w Niemczech”)
 administrację - 4599,63 zł (usługi księgowe – 3684 zł, opłaty bankowe i pocztowe, telefon) – wydatki 
te stanowią ok. 2 % kosztów ogółem
Rok 2015 zamknęliśmy wynikiem finansowym: 2015 roku: 119 683,19 zł (wynik dodatni). Przede 
wszystkim są to środki z 1% podatku i darowizn celowych do dyspozycji na subkontach podopiecznych. 
Środki wydatkowaliśmy prowadząc 4 konta (podstawowe, 1%, zbiórki publiczne, Andrychów) i raporty 
kasowe.

Na co wydaliśmy pieniądze w 2015 roku:
Zrealizowane działania:
1. Prowadzenie wypożyczalni specjalistycznego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, 
pielęgnacyjnego i pomocniczego. 
Z prowadzonej wypożyczalni sprzętu korzystają bezpłatnie chorzy będący pod domową opieką 
hospicyjną (dorośli i dzieci), jak również inni potrzebujący mieszkańcy regionu (osoby chore, 
niepełnosprawne, starsze). 
W 2015 roku zakupiliśmy do wypożyczalni: 9 koncentratorów tlenu, 3 ssaki elektryczne, 3 pompy 
infuzyjne, 9 pulsoksymetrów, 2 inhalatory, 5 aparatów RR do pomiaru ciśnienia tętniczego, 1 łóżko 
elektryczne, 1 materac do łóżka, 2 poduszki ortopedyczne, 2 baseny do mycia głowy. W 2015 roku 
kilkudziesięciu chorych skorzystało z prowadzonej wypożyczalni. Wydatki na wypożyczalnię wyniosły 
ponad 82522,37 zł (dwa razy tyle co w ubiegłym roku) i obejmowały przede wszystkim zakup sprzętu, a 
ponadto przeglądy techniczne, konserwację i naprawę sprzętu oraz zapłatę za transport używanego 
sprzętu z Łodzi i z Francji. Były one sfinansowane ze środków z darowizn i 1%. W prace związane z 
zakupami i prowadzeniem wypożyczalni zaangażowany były przede wszystkim Pani Barbara Lechwar, 
Pani Danuta Kowal. Pomaga także Pani Monika Szynal i Anna Dudzik.  
Sprzęt wypożyczany jest bezpłatnie.
Od tego roku rozpoczęła samodzielne gospodarowanie środkami pozyskanymi na własnym terenie 
grupa wolontariuszy z Andrychowa. Obsługują otwarte dla nich konto bankowe o nazwie „Andrychów”. 
W 2015 wydatkowali pieniądze głownie na prowadzenie u siebie wypożyczalni sprzętu. Wydali na 
zakup sprzętu medyczny: 7723,83 zł. W prace w Andrychowie wolontaryjnie zaangażowały się p. 
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Katarzyna Pikoń, p. Marta Makowiecka i p. Krystyna Piątek.

2. Dofinansowanie dojazdów zespołu hospicyjnego do chorych, którzy mieszkają w odległości nawet 
kilkudziesięciu kilometrów od siedziby hospicjum (hospicjum dojeżdża do chorych w kilku powiatach 
małopolski – od Andrychowa, przez Kalwarię, Myślenice, Dobczyce, Łapanów, Mszanę Dolną, aż pod 
Nowy Targ i Nowy Sącz. Koszt zakupu paliwa do karetki wyniósł w 2015 roku: 13,721.95 zł, Środki 
pochodziły z darowizn.

3. Pomoc chorym w domu świadczona przez wolontariuszy we współpracy z zespołem hospicyjnym: 
towarzyszenie chorym, pomoc w pielęgnacji, wsparcie emocjonalne dla ich bliskich, pomoc 
organizacyjna, np. w zdobyciu potrzebnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego i 
pomocniczego, uzyskanie świadczeń socjalnych, promocja i edukacja zdrowotna w rodzinie, 
dostosowanie domu do potrzeb chorego, organizowanie urodzin, imienin podopiecznych. 
Systematyczną opieką wolontariuszy w domu otoczyliśmy kilku chorych najbardziej potrzebujących i ich 
rodziny. Szczególne zasługi w serdecznej opiece i towarzyszeniu chorym w domach, wsparciu i 
mobilizacji rodzin chorych ma Pani Stanisława Pyzio (chorzy dorośli), Pani Barbara Lechwar (chore 
dzieci), Pani Ewa Dudzik-Urbaniak (chorzy posiadający subkonta). Pomoc ta w większości była 
zrealizowana bezkosztowo (koszty wolontariusze pokrywali z własnych środków).

3. Pomoc rzeczowa, finansowa, organizacyjno-informacyjna dla osób chorych, niepełnosprawnych w 
formie subkont – udzielana w ramach podpisanego porozumienia na prowadzenie subkont dla 
konkretnego podopiecznego. Subkonta uruchamiane są dla osób wymagających systematycznej i 
długotrwałej rehabilitacji i leczenia. Praca związana z założeniem subkont, pomocą rodzinom w 
przygotowaniu informacji o możliwości przekazywania środków, kontaktem z podopiecznymi, pomocą 
organizacyjną i informacyjną, monitorowaniem stanu subkont, realizacją przelewów były wykonywane 
wolontaryjnie przez p. Ewę Dudzik-Urbaniak, p. Barbarę Lechwar, p. Janusza Urbaniaka.
W roku 2015 Stowarzyszenie prowadziło 11 subkont, w tym 2 nowo uruchomione w 2015 roku. W 2015
 roku nie zamknięto żadnego subkonta.

Na indywidualną pomoc chorym ze środków zgromadzonych na subkontach przeznaczono w 2015 roku 
kwotę: 44 679,14 zł (dla 6 podopiecznych z subkontami). Były one przeznaczone między innymi na 
zakup leków, sprzętu medycznego, dojazdy na leczenie, konsultacje lekarskie, rehabilitację, pomoc 
socjalną. Największą kwotę wydatkowano na pomoc dwóm młodym osobom z chorobami 
nowotworowymi – nowe subkonta założone w 2015 roku – dla 18 letniej Eweliny, chorej na białaczkę - 
15 201.76 (wydatki na leki, przygotowanie do przeszczepu i remont domu, aby zapewnić sterylne 
warunki po przeszczepie szpiku kostnego) oraz dla 39 letniej Haliny, chorej na nowotwór matki 
samotnie wychowującej 3 dzieci – 9 301,14 zł, wydatki na leki, pomoc socjalną. W dalszej kolejności na 
pomoc 38 letniemu Robertowi leżącemu po wypadku komunikacyjnym – wydatki na domową 
rehabilitację – 7 200.00 zł i 4 letniemu Przemkowi – choremu na serce, po operacji wszczepienia 
rozrusznika serca, wydatki na zakup leków, specjalistycznego pulsoksymetru pediatrycznego, dojazdy 
na leczenie – 6206,77 zł.  Wydatkowano także środki na pomoc dzieciom 12 letniej Weronice 4,749,81 
zł i 2 letniemu Sebastianowi 1,960.06 zł.

Wydatki na cel pomocy i ochrony zdrowia dla konkretnych Podopiecznych pochodziły ze środków z 1% 
przekazanych przez podatników ze wskazaniem dla tej konkretnej osoby oraz darowizn celowych dla 
konkretnej osoby. 

4. Pomoc finansowa dla chorych w najtrudniejszej sytuacji materialnej – dla tych, którzy nie mają 
założonego subkonta  - dofinansowanie zakupu leków, materiałów opatrunkowych, potrzebnego 
sprzętu  -  dorośli - 13 024, 61; dzieci – 1 078,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z darowizn.

5. Spotkania integracyjne rodzin hospicyjnych, osób chorych i niepełnosprawnych, starszych, 
wolontariuszy. Świąteczne odwiedziny chorych w domach. W kalendarzu corocznych spotkań i 
odwiedzin organizowanych przez Stowarzyszenie są: odwiedziny przed Świętami Wielkanocnymi, Dzień 
Dziecka, Korowód św. Mikołaja, który dociera do chorych dzieci w ich domach oraz Zaduszki hospicyjne 
- spotkanie z rodzinami, których bliscy byli pod opieką hospicjum w ciągu ostatniego roku. Wydatki 
związane z organizacją spotkań i odwiedzin obejmowały: zakup prezentów dla dzieci, produktów na 
poczęstunek, materiałów na dekoracje sali. Szczególne zasługi w organizacji spotkań integracyjnych dla 
podopiecznych i ich rodzin ma koordynator wolontariatu młodzieżowego Pani Elżbieta Konieczna, która 
angażuje do pomocy przy każdym spotkaniu młodzież z ZPO w Wiśniowej i Lipniku (ok. 30 osób)  

Odwiedziny przed św. Wielkanocnymi – odwiedziny chorych w domach z życzeniami i słodkimi 
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upominkami przygotowanymi przez uczniów klas o profilu gastronomicznym Zespołu Szkół w 
Dobczycach. Członkowie zespołu hospicyjnego odwiedzili 21 dzieci i 60 dorosłych objętych domową 
opieką hospicyjną.

Hospicyjny Dzień Dziecka – czerwiec 2015; spotkanie organizowane po raz piąty przy współpracy z 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej. Tym razem na Hali sportowej i na terenie otwartym przy 
Szkole Podstawowej w Wiśniowej. Wśród zaproszonych gości byli: dzieci pod opieką hospicjum 
domowego wraz z rodzicami i rodzeństwem, dzieci osierocone przez podopiecznych hospicjum oraz 
chore i niepełnosprawne dzieci z terenu Gminy Wiśniowa. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 gości oraz 
ok. 30 wolontariuszy. 
Na organizację Dnia Dziecka przeznaczono kwotę: 2 227,59 zł. Wydatki sfinansowano z 1% podatku i z 
darów rzeczowych. W organizację szczególnie włączyła się p. Elżbieta Konieczna.

Zaduszki hospicyjne – w połowie października miało miejsce spotkanie wspierające dla rodzin 
przeżywających żałobę po śmierci bliskich będących pod opieką hospicyjną. Wspólnie pracownicy 
hospicjum oraz liczni wolontariusze Stowarzyszenia Hospicyjnego „BĄDŹMY RAZEM” przygotowali 
wzruszającą uroczystość. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą "Zaduszkową" w intencji zmarłych w 
minionym roku podopiecznych hospicjum. Odbyła się ona w  kościele parafialnym pod wezwaniem św. 
Marcina w Wiśniowej. W jej trakcie wyczytane zostały nazwiska i zapłonęły świeczki dla blisko 150 
podopiecznych, którzy odeszli od nas w mijającym roku. Msza połączona była z zainicjowaniem 
jesiennej edycji "Pól Nadziei"- po Mszy świętej bliscy zmarłych, wolontariusze i pracownicy hospicjum 
zasadzili na naszym Polu Nadziei przed siedzibą hospicjum cebulki żonkili symbolizujące zmarłych 
podopiecznych.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 140 osób z rodzin podopiecznych z różnych miejscowości naszego 
województwa oraz kilkudziesięciu wolontariuszy.

Akcja Mikołajkowa dla podopiecznych hospicjum: akcja zorganizowana była już po raz piąty przez 
Stowarzyszenie we współpracy z Hospicjum Domowym Królowej Apostołów. Obdarowaliśmy 
prezentami 28 dzieci pod opieką hospicyjną Pomagało 20 wolontariuszy młodzieżowych i 10 dorosłych. 
Akcję wsparli nasi stali przyjaciele, przekazujący dary rzeczowe.
Wydatki sfinansowano z darowizn.

6. Wakacyjna podróż edukacyjna do Niemiec „Śladami miejsc pamięci w Niemczech”
zrealizowana przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 
W ramach projektu młodzież odbyła w dniach 23.07.2014 – 30.07.2015 podróż do Miejsca Pamięci i 
Muzeum Sachsenhausen w Bergen-Belsen. W podróży uczestniczyło 35 osób (30 uczniów i 5 
nauczycieli/opiekunów). W projekcie wzięły udział dzieci z rodzin pod opieką hospicyjną, dzieci 
osierocone oraz wolontariusze i uczniowie szkół współpracujących ze Stowarzyszeniem: Zespołu 
Placówek Oświatowych w Wiśniowej, Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku, Publicznego 
Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Trzemeśni (osoby z rodzin, które nie mogłyby sobie same 
pozwolić na wysłanie dzieci w podróż zagraniczną. Dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu firm i 
banków kilkoro dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej mogło uczestniczyć w projekcie nie ponosząc 
żadnych kosztów udziału.
Realizatorzy projektu :
Stanisława Mistarz – autor i koordynator projektu
Ewa Dudzik-Urbaniak - organizator, czuwanie nad prawidłowym przygotowaniem, realizacją i 
rozliczeniem projektu
Teresa Romanowska - kierownik wyjazdu, pośrednik językowynadzór merytoryczny  nad prawidłową 
realizacją projektu
Maciej Murzyn – pośrednik językowy, przewodnik
Urszula Bartosiewicz – nauczyciel, opiekun
Bernadetta Kowalczyk - nauczyciel, opiekun, współpraca w przygotowaniu projektu.

Na realizację podróży przeznaczono w 2015 kwotę: 36,598.21 (nocleg, dowóz, ubezpieczenie, bilety 
wstępu). Wydatek ten zrealizowany był ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Kwota 
przychodów projektu: 36,588.62 zł Źródła przychodów projektu to: dotacja Polsko Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży (przekazana w 2 transzach: zaliczka dn. 3 lipca 2015: 18313,00; druga transza 
wypłacona dn. 4 lutego 2016 - 9862,57); wpłaty uczestników – 9950,00; darowizny celowe – 750,00; 
kwota przekazana ze środków własnych Stowarzyszenia z 1 % - 7575,62. Z uwagi na wypłatę części 
środków w 2016 roku, część rozliczenia przeniesiona na rok 2016.
Z racji wpłat własnych uczestników projekt został zaliczony do działalności odpłatnej pożytku 
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publicznego. Uczestnicy dopłacali 550 zł; Stowarzyszenie pokryło w całości  lub części koszty udziału 
osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej. 

Promocja i organizacja wolontariatu 

Oprócz wolontariuszy dorosłych różnych zawodów (medycznych i innych) - członków  stowarzyszenia 
(40 osób na koniec 2015 roku) od początku działalności współpracujemy 
z nauczycielami i wolontariuszami młodzieżowymi z Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej, ZPO 
w Lipniku, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzemeśni, Szkoły Podstawowej w Czechówce, Łyczance, 
Krzesławicach, Raciechowicach, Gruszowie, Osieczanach, Klubu Ośmiu przy I Liceum Ogólnokształcącym 
im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach oraz klas o profilu gastronomicznym Zespołu Szkół w 
Dobczycach, a także szkołami w Andrychowie. W 2015 roku do współpracy włączyło się także Liceum w 
Wieliczce. W szkołach współpracujemy z wolontariatem szkolnym, którym opiekują się pedagodzy 
szkolni. W różnorakich akcjach Stowarzyszenia systematycznie pomaga nam ponad 100 wolontariuszy 
młodzieżowych. Do współpracy włączyła się także miejscowa młodzież licealna i studenci – kilkanaście 
osób.
 
Rodzaje wolontariatu:
a. Wolontariat hospicyjny opieki nad chorymi, wspierania rodzin, który tworzą wolontariusze dorośli – 
członkowie stowarzyszenia oraz wolontariusze niezrzeszeni 
b. Wolontariat hospicyjny akcyjny – w skład grupy obecnie wchodzi ponad 100 wolontariuszy 
młodzieżowych (młodzież szkół podstawowych, gimnazjów pod opieką nauczycieli, młodzież licealna 
oraz studenci). W naszych akcjach możemy zawsze liczyć na wolontariuszy – członków stowarzyszenia, 
lokalne instytucje i organizacje: Parafie, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Urząd 
Gminy Wiśniowa, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Stowarzyszenie „Cepry”, miejscowi artyści, 
działacze i inne życzliwe nam osoby.
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.

1. Szkolenia wolontariuszy i zespołu hospicyjnego: rozwój ich świadomości, kompetencji i wiedzy. Za 
rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie i organizowanie szkoleń odpowiada Zarząd 
Stowarzyszenia.
W 2015 roku wydatki na ten cel wyniosły 1 551,90 zł (Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego w 
Radomiu). Poza szkoleniami płatnymi przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniach 
bezpłatnych dofinansowywanych z różnych grantów.

2. Spotkania formacyjne zespołu hospicyjnego - comiesięczne spotkania Zespołu Hospicyjnego i 
wolontariuszy pod opieką duchową ks. Janusza Widura – wspólne rozważania i modlitwa, spotkanie 
przy herbacie omawiające bieżące sprawy.  Spotkania prowadzi ks. Janusz Widur.

3. Prowadzenie Centrum Wolontariatu Młodzieżowego - co dwa tygodnie w Bibliotece Publicznej w 
Wiśniowej odbywały się spotkania wolontariuszy młodzieżowych: pogadanki, szkolenia, 
przygotowywanie się do akcji hospicyjnych, wykonywanie żonkili z bibuły, upominków dla 
podopiecznych i wyrobów artystycznych na kiermasz świąteczny.  Spotykało się regularnie około 30 
osób. Spotkania prowadzi wolontaryjnie Pani Elżbieta Konieczna, członek zarządu Stowarzyszenia, 
koordynator wolontariatu młodzieżowego. W spotkania angażuje się także p. Agnieszka Handzel i p. 
Joanna Konieczna.

4. Kampanie informacyjne promujące ideę i metody opieki hospicyjnej oraz wolontariat a także 
edukacja zdrowotna
Pola Nadziei: Stowarzyszenie Hospicyjne „Bądźmy Razem” po raz piąty zorganizowało na terenie swojej 
działalności kampanię „Pola Nadziei”. Założeniem kampanii jest wzbudzenie empatii dla osób chorych i 
potrzebujących oraz zachęcenie, nie tylko młodego pokolenia, do udziału w różnego rodzaju akcjach na 
rzecz innych.  
Podsumowanie akcji odbyło się na Gali Dobroczynności pod koniec czerwca w Wiśniowej (ogłoszenie i 
nagrodzenie zwycięzców konkursów szkolnych polonadziejowych, wręczenie dyplomów i aniołów dla 
Darczyńców (Przyjaciel Roku dla najhojniejszych w danym roku) oraz Wierny Przyjaciel).
Do akcji włączyły się przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja w Wiśniowej, Kobielniku, Lipniku, 
Trzemeśni, Stadnikach, Mszanie Dolnej, liceum w Wieliczce oraz wolontariusze Klubu „Ośmiu” przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, gimnazja i szkoły podstawowe w Andrychowie. W 
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czasie trwania akcji:
• dzieci i młodzież, pod kierunkiem nauczycieli, wzięły udział w „polonadziejowych” konkursach: 
plastycznym, na prezentację mulitmedialną i fotograficznym. Do oceny konkursowej nadesłano ponad 
60 prac.  Nagrodziliśmy ponad 30 uczestników. 
• Młodzież szkolna pielęgnowała rabaty żonkilowe przy siedzibie hospicjum i przy szkołach
•  Wykonywano tysiące żonkili z bibuły dla ofiarodawców - szczególne zasługi w wytwarzaniu żonkili z 
bibuły mają pensjonariusze DPS Biały Potok w Trzemeśni - najeży się im tytuł żonkilowych mistrzów 
nadziei - przygotowali najwięcej żonkili, pięknie zaprojektowanych i dopracowanych. Dużą pracę co 
roku wykonują także uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Trzemeśni pod opieką p. Bernadetty 
Kowalczyk, oraz gimnazjum w Wiśniowej – pod opieką p. Elżbiety Koniecznej, Raciechowicach i 
Krzesławicach pod opieką p. Stanisławy Pyzio). Pomagają także panie z Kół Gospodyń. 
 młodzież i dorośli członkowie stowarzyszenia pomagali w kwestach w ramach akcji Pola Nadziei: 

Kwesty przeprowadzono w 17 Parafiach– wynik kwest: 44350,13 PLN. Jesteśmy ogromnie wdzięczni 
Proboszczom Parafii naszego regionu za życzliwą współpracę każdego roku, za miłe przyjęcie w 
Parafiach (są i śniadania dla kwestujących wolontariuszy, zorganizowanie tematu Mszy wokół 
pomagania, wolontariatu, zachęta do wspierania i wolontariatu) a wszystkim darczyńcom za życzliwość 
i ofiarność. 
 Ponadto organizowano kiermasze szkolne z intencją pomocy hospicjum -  uczniowie Liceum w 
Myślenicach (klub Ośmiu) – 420 zł i uczniowie ZPO w Wiśniowej 
W organizację akcji Pola Nadziei szczególnie byli zaangażowani wolontariusze dorośli: Pani Elżbieta 
Konieczna – koordynator akcji i wolontariatu młodzieżowego, Pani Bernadetta Kowalczyk – 
koordynator wolontariatu młodzieżowego w Trzemeśni, Pani Urszula Bartosiewicz – koordynator 
wolontariatu w Lipniku, Pani Stanisława Pyzio – koordynator wolontariatu w Krzesławicach i 
Raciechowicach, oraz p. Ewa Dudzik-Urbaniak, p. Barbara Lechwar, Pan Janusz Urbaniak, Pan Bogusław 
Malina, Pan Henryk Kowal, Pani Magdalena Kowal, Pani Agnieszka Handzel, Pani Barbara Irzyk-Murzyn, 
Pani Elżbieta Pazdur, Pan Dariusz Nowogórski.

W zakresie pozyskiwania środków na działalność oraz promocji wolontariatu, idei i metod opieki 
hospicyjnej
1. Organizowanie kwest oraz akcji promujących ideę i zasady działania hospicjum, a także wolontariat w 
Parafiach gdzie mamy podopiecznych (Dzień Chorych oraz Pola Nadziei)
2. Pola Nadziei: żonkilowe kwesty z przeznaczeniem na działalność hospicyjną – zebraliśmy 44350,13 
PLN, w tym roku z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego zwłaszcza koncentratorów tlenu. 
Koszty akcji wyniosły: 7976.00 zł (materiały promocyjne, koszulki z logo Stowarzyszenia dla 
wolontariuszy, materiały do wykonania żonkili); w Andrychowie:  – 317, 58 zł 
3. Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy – w tym roku z przeznaczeniem na działalność statutową, 
zwłaszcza zakup specjalistycznego sprzętu do wypożyczalni i pomoc chorym w najtrudniejszej sytuacji 
materialnej. Kiermasz był zorganizowany w 3 parafiach dzięki pomocy wolontariuszy młodzieżowych i 
ich opiekunów, miejscowych artystów, uzdolnionych mieszkańców, którzy przygotowali wyroby 
świąteczne na kiermasz. Zebraliśmy kwotę: 13016 zł. Koszty akcji wyniosły: 5,202.50 zł (materiały na 
wyroby świąteczne, poczęstunek dla wolontariuszy). Kiermasz koordynowała Pani Elżbieta Konieczna 
oraz Pani Bernadetta Kowalczyk. Pomagała cała rodzina Koniecznych i rodzina p. Kowalczyk, miejscowi 
artyści, przede wszystkim Pani Majka Jasek i wiele życzliwych osób. 

4. Pozyskiwanie darczyńców stałych i okolicznościowych: pisma do indywidualnych darczyńców, 
utrzymywanie kontaktów z darczyńcami, sprzymierzeńcami (podziękowania, życzenia świąteczne). 
Praca ta wykonywana jest wolontaryjne przede wszystkim przez Panią Ewę Dudzik-Urbaniak i Panią 
Agnieszkę Handzel.

5. Promowanie idei i metod opieki hospicyjnej, działalności Stowarzyszenia i Hospicjum w mediach: 
prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia, strony i grupy na portalu społecznościowym 
Facebook, przygotowywanie artykułów o działalności, notatek dla prasy, na strony internetowe 
partnerów. Praca ta jest wykonywana wolontaryjne przede wszystkim przez Panią Ewę Dudzik-Urbaniak 
p. Agnieszkę Handzel, p. Romana Koniecznego i p. Sandrę Mróz.

Działalność zarządu, kontakt z członkami Stowarzyszenia
Zarząd zbierał się 26 razy. Podjął uchwały w sprawie:
planu pracy na 2015 r.,
planu promocji stowarzyszenia i pozyskiwania środków na działalność
zakupu sprzętu do wypożyczalni
budowy magazynu na wypożyczany sprzęt
otwarcia subkont dla podopiecznych

Druk: MPiPS 8



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)

500

2

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

wydatków z subkont podopiecznych
zwołania Walnych Zebrań
organizacji wakacyjnej podróży edukacyjnej do Niemiec
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2015.

Łączność z członkami i wolontariuszami Stowarzyszenia, chorymi i ich rodzinami utrzymywana jest 
drogą telefoniczną i emailową, poprzez bezpośrednie spotkania. Z rodzinami osieroconymi – 
odwiedziny osobiste zespołu hospicyjnego, korespondencja listowna, wspólne spotkanie z Msza Św..
O naszej działalności informowaliśmy w prasie lokalnej (Dziennik Polski), na stronie internetowej 
Stowarzyszenia i na fejsbuku Stowarzyszenia, Hospicjum Domowego Królowej Apostołów, Urzędu 
Gminy Wiśniowa.

Podsumowanie
Stowarzyszenie wkroczyło w siódmy rok działalności. 
Powszechność chorób nowotworowych sprawia, że jest i będzie coraz większa potrzeba realizacji 
domowej pomocy hospicyjnej w powiecie myślenickim i sąsiednich. Konsekwentnie realizujemy 
postawiony cel informowania społeczeństwa o idei i metodach opieki hospicyjnej, rozbudzenia 
zainteresowania wolontariatem, wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego lokalnej 
społeczności, nawiązanie partnerskiej współpracy z władzami powiatu myślenickiego oraz 
poszczególnych gmin powiatu, lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami. Zachęcamy wszystkich do 
dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami oraz wspierania różnorodnych 
przedsięwzięć społecznych.

Hospicjum rozwija swoją działalność – rozwijają się filie w Andrychowie, Kętach i Nowym Sączu - 
wzrasta liczba podopiecznych. Pomoc Stowarzyszania jest ważnym wsparciem. Wiele osób nadal czeka 
na pomoc. Jesteśmy pierwszym i jak dotychczas jedynym stowarzyszeniem hospicyjnym na terenie 
powiatu myślenickiego i sąsiednich.  
Grupa wolontariuszy z Andrychowa wspiera miejscowe hospicjum. Otworzyliśmy dla nich odrębne 
konto. Przychody w 2015 to wpłaty na konto: 8420,55 PLN (darowizna wspólnoty parafii) oraz do kasy: 
1350 – z kiermaszów szkolnych. Wydatki: zakup sprzętu do wypożyczalni – 7723,83 zł   i koszty akcji 
Pola Nadziei - – 317, 58 zł.

Organizacja wymienionych powyżej działań była możliwa tylko dzięki wspólnej pomocy ludzi dobrej 
woli. Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom Stowarzyszenia za serce i czas poświęcony pracy dla 
chorych i ich rodzin, za pomysły, konsekwencję w ich realizacji, za radosne pomaganie. Razem 
charytatywnie przepracowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy godzin.  Dzięki pomocy Wolontariuszy, wpływom  
z 1% czy darowizn jesteśmy w stanie w większym zakresie pomagać ciężko chorym dzieciom i  dorosłym 
w walce o godne i pełne nadziei życie do końca.

Każdemu Wolontariuszowi, każdemu Darczyńcy, Wspierającemu jesteśmy dozgonnie wdzięczni – bo 
każda złotówka, każdy dar, każdy rodzaj pomocy jest ważny dla prowadzenia naszych codziennych 
działań i rozwijania hospicyjnego dzieła pomocy.
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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

 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 działała
dziedzinie opieki i 
pomocy społecznej na 
rzecz
chorych i ich rodzin,
osób 
niepełnosprawnych: 
rozpoznanie
potrzeb chorych i ich
rodzin i udzielenie
pomocy adekwatnie do
stwierdzonych potrzeb: 
np.
dofinansowanie zakupu 
leków, materiałów
medycznych, dojazdów
na leczenie,
rehabilitacji, 
potrzebnego sprzętu
rehabilitacyjnego i
pomocniczego,
pomoc informacyjna,
wypełnianie wniosków
do PFRON, edukacja
zdrowotna, wyjazdy
wakacyjne edukacyjne
dla dzieci z rodzin 
dotkniętych chorobą,
dzieci, które osierocili
podopieczni hospicjum
i innych dzieci
osieroconych,
wolontariuszy z rodzin
w trudnej sytuacji
materialnej.

88.99.Z

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

Prowadzenie 
wypożyczalni sprzętu
medycznego,
rehabilitacyjnego i
pomocniczego takiego
jak koncentratory tlenu,
ssaki medyczne, 
pulsoksymetry, łóżka
rehabilitacyjne z
materacami 
przeciwodleżynowymi,
balkoniki, chodziki, 
kule, krzesła toaletowe, 
drobny sprzęt 
rehabilitacyjny; Sprzęt 
udostępniamy 
bezpłatnie osobom pod 
opieką hospicjum oraz 
innym osobom z 
niepełnosprawnością. 
Działalność obejmuje 
prowadzenie
wypożyczalni 
(ewidencja sprzętu, 
zakupy sprzętu, 
pozyskanie darów, 
przeglądy, naprawy 
oraz wypożyczanie 
sprzętu, instruktaż 
obsługi, mycie i 
dezynfekcja sprzętu 
oddawanego).

Oprócz zakupów

94.99.Z
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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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

promocja i organizacja 
wolontariatu

aktywizacja lokalnego 
społeczeństwa; łączenie 
osób noszących w sercu 
potrzebę pomagania z 
osobami 
potrzebującymi. 
Organizujemy i
koordynujemy
wolontariat osób 
dorosłych: akcyjny jak 
również towarzyszenia 
chorym
oraz wolontariat 
młodzieżowy - akcyjny.
Co dwa tygodnie w
Bibliotece Publicznej w 
Wiśniowej odbywają się
spotkania
wolontariuszy:
pogadanki, szkolenia, 
przygotowywanie się
do akcji hospicyjnych. 
Spotyka się ok. 30 osób. 
Spotkania
prowadzi wolontaryjnie 
p. Elżbieta Konieczna - 
koordynator
wolontariatu 
młodzieżowego.

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 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

Organizacja podróży 
edukacyjnych w
wakacje, dla dzieci z 
rodzin dotkniętych 
chorobą, dzieci 
osieroconych przez
podopiecznych
hospicjum oraz innych
dzieci osieroconych,
wolontariuszy z rodzin
w trudnej sytuacji
materialnej. Od kilku lat 
organizujemy
podróż o tematyce 
historycznej "Śladami 
miejsc pamięci w 
Niemczech. Są one 
dofinansowywane
przez Polsko-Niemiecką 
Współpracę Młodzieży. 
Wyjazd to niezwykła 
lekcja historii, 
możliwość zetknięcia 
się z kulturą i 
obyczajami kraju 
sąsiada. Przebywanie 
we
wspólnym gronie osób
przyjaznych, atrakcje
podróży sprawiają, że 
dzieci czują się dobrze i 
wracają pełni wrażeń.

88.99.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 338,188.36 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 301,505.84 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 36,588.62 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 8.90 zł

e) Pozostałe przychody 85.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 228,173.41 zł

85.00 zł

127,708.89 zł

14,204.28 zł

86,175.24 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 18,330.80 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 69,244.62 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 67,857.69 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 91,684.15 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 124,198.51 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -9.59 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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: 218,505.17 zł 67,857.69 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

177,307.33 zł 67,857.69 zł

36,598.21 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,599.63 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Dofinansowanie wakacyjnej podróży edukacyjnej do Niemiec z udziałem dzieci z rodzin chorych 
pod opieką hospicjum, dzieci osieroconych przez podopiecznych hospicjum

7,500.00 zł

2 Wypożyczalnia sprzętu medycznego, pomocniczego: zakup sprzętu, utrzymanie, transport 
podarowanego używanego sprzętu z Francji

36,000.00 zł

3 Spotkanie z okazji Dnia Dziecka z dziećmi chorymi pod opieką hospicjum, dziećmi osieroconymi 
przez podopiecznych hospicjum

2,200.00 zł

4 Dofinansowanie seminarium trójnarodowego w Niemczech z udziałem młodzieży z rodzin 
chorych, osieroconej, wolontariuszy

1,930.00 zł

1 Rehabilitacja domowa 39-letniego Roberta, leżącego po wypadku komunikacyjnym 7,200.00 zł

2 Zakup potrzebnego specjalistycznego sprzętu medycznego, leków, dofinansowanie dojazdów na 
leczenie dla 4 letniego Przemka z poważną wadą serca

6,206.77 zł

3 Zakup leków, materiałów medycznych, dofinasowanie dojazdów na leczenie dla 12-letniej 
Weroniki będącej pod opieką hospicjum domowego

4,749.81 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

40.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

9,610.90 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2,410.90 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 7,200.00 zł

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

0.00 zł

100.00 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

100.00 osób

150.00 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

30.00 osób

120.00 osób
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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)

800.91 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)

Wszystkie działania Stowarzyszenia prowadzone są 
wolontaryjnie. Wynagrodzenia dotyczą jedynie zleceń 
związanych z realizacją dotacji celowych oraz usługi 
rehabilitacji dla podopiecznego ze środków przekazanych z 
odpisu 1 procenta podatku ze wskazaniem celu 
szczegółowego

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

972.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Wszystkie działania Stowarzyszenia prowadzone są wolontaryjnie przez członków i wolontariuszy niezrzeszonych. 
Władze Stowarzyszenia także pełnią swoje funkcje społecznie. Pomoc hospicyjna możliwa jest dzięki 
zaangażowaniu i dobrej woli wolontariuszy oraz darczyńców. Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Ewa Dudzik-Urbaniak
15.07.2016 Data wypełnienia sprawozdania

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

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