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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

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

2010-01-11

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

Elżbieta Helena Konieczna Wiceprezes Zarządu TAK

Janusz Ryszard Widur Członek Zarządu TAK

Stanisława Pyzio Członek 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

Bernadetta Katarzyna 
Kowalczyk

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Urszula Dorota 
Bartosiewicz

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Irena Jadwiga Bubula Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie z §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 §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

Stowarzyszenie działało w dwóch lokalizacjach: w Wiśniowej i Andrychowie 
Działania zespołu Stowarzyszenia wspierającego podopiecznych hospicjum - placówki w Wiśniowej - koordynował Zarząd 
Stowarzyszenia, we współpracy z członkami Stowarzyszenia. Zarząd wspomagała w zadaniach administracyjnych, 
przygotowywaniu zestawień i analiz finansowych Grażyna Molendys-Mitko. W Andrychowie koordynatorami działań były 
Katarzyna Pikoń (koordynacja działań, pełnomocnik bankowy, zadania administracyjne i finansowe) we współpracy z Martą 
Makowiecką i Bogusławą Spisak-Szadkowską (koordynacja wolontariatu szkolnego), Krystyną Piątek (kontakt z podopiecznymi 
hospicjum). 

Rok 2019 był jubileuszowym, dziesiątym rokiem działalności Stowarzyszenia na rzecz ciężko chorych objętych domową opieką 
hospicyjną przez wiśniowską placówkę Hospicjum Domowego Królowej Apostołów oraz piątym rokiem działalności na rzecz 
pacjentów placówek hospicjum zlokalizowanych w Kętach i Andrychowie.

Hospicjum Domowe Królowej Apostołów, które wspieramy (prowadzone przez jednostkę leczniczą Medikomples Sp. z o.o.) 
działało, podobnie jak w minionych latach,  w 3 lokalizacjach: Wiśniowa, Kęty i Andrychów.  Placówka hospicjum w Wiśniowej 
otaczała w 2019 roku opieką 43 dzieci i ok. 2000 dorosłych z powiatów myślenickiego, limanowskiego, nowotarskiego, 
nowosądeckiego, wadowickiego, wielickiego, a placówki z Andrychowa i Kęt ok. 1500 chorych dorosłych i 4 chorych dzieci. 

Działania wolontariuszy Stowarzyszenia skupiają się na pozyskiwaniu środków i niesieniu pomocy socjalnej dla pacjentów 
hospicjum, szczególnie w zakresie ratowania życia i zdrowia, ubogacaniu opieki hospicyjnej. Pomagamy w ramach środków 
finansowych zbieranych na cele ogólne, a także pozyskujemy środki imiennie dla chorych wymagających bardzo kosztownego 
nierefundowanego leczenia i rehabilitacji, gromadzimy je i rozliczamy w ramach bezpłatnych subkont. 
Pomoc kierowana jest także do innych osób ciężko chorych, niepełnosprawnych z terenu Małopolski, które znajdują się w 
trudnej sytuacji życiowej. 

Placówka w Andrychowie nie prowadziła do tej pory zbiórek imiennych i wspomaga tylko pacjentów hospicjum domowego.

Stowarzyszenie w roku 2019 prowadziło nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego, nie prowadziło działalności 

Druk: NIW-CRSO 3



odpłatnej ani działalności gospodarczej.

Rok 2019 przyniósł dalszy intensywny rozwój akcji w ramach zbiórek imiennych, wzrost zaangażowania lokalnych społeczności, 
zwiększone zadania wolontariuszy Stowarzyszenia związane z kontaktami z podopiecznymi, realizacją pomocy, pozyskiwaniem 
środków na działalność i kontaktami z darczyńcami, pracami administracyjno-finansowymi, sprawozdawczymi. 

Widoczne jest to w łącznym przychodzie i kosztach, które wzrosły prawie dwukrotnie w stosunku do roku 2018. W 2018 
przychód wynosił 681.318,36 zł a w 2019:  1.268.819,32. Wzrost generowany jest głównie dla podopiecznych placówki w 
Wiśniowej. W Andrychowie wpływy i wydatki roczne utrzymują się na podobnym poziomie – w 2019 r. wpływy wyniosły 72 900 
a wydatki 48 000. 

Przychody z odpisu 1% podatku dochodowego w 2019 roku były również ponad dwukrotnie wyższe niż w roku ubiegłym i 
łącznie wyniosły 260.319,00, w tym na subkonta podopiecznych wpłynęło więcej niż połowa bo 142.788,40 (w 2018 roku 
115.183,16, w tym na subkonta podopiecznych wpłynęło 47.172,10).

Duże zbiórki imienne jakie toczyły się w 2019 roku: dla 31-letniego Andrzeja (długotrwała intensywna rehabilitacja funkcjonalna 
w prywatnych ośrodkach, potem w domu), 3 letniego rodzeństwa Marysi i Olusia (nierefundowane rehabilitacje w domu, zakup 
sprzętu, nierefundowana operacja ortopedyczna Marysi), dla 15-letniej Ali (długotrwała intensywna rehabilitacja funkcjonalna 
w prywatnym ośrodku, sprzęt medyczny i pomocniczy) oraz zapoczątkowana w grudniu zbiórka na najdroższy lek świata – 
terapię genową w USA dla chorej na SMA-typ 1 rocznej Marysi. 

W 2019 roku ponieśliśmy koszty: 869.519,68 ( w ubiegłym roku wyniosły: 446119,12). 
Podobnie jak w minione lata 2/3 wydatków stanowią wydatki dla podopiecznych z subkontami, tzn. takich dla których 
prowadzone były imienne zbiórki na kosztowne nierefundowane leczenie i rehabilitację (w 2019 roku dla 10 osób, 8 dzieci i 2 
dorosłych). 1/3 poniesionych kosztów przeznaczona była na pomoc najbardziej potrzebującym pacjentom hospicjum i innym 
ciężko chorym proszącym o wsparcie, dla których nie było prowadzonych imiennych zbiórek. 
Pomocą w 2019 roku objęliśmy ok.1000 osób, w tym ok. 900 skorzystało z wypożyczalni sprzętu hospicyjnego prowadzonej od 
początku działalności we współpracy z hospicjum, a 100 osobom (dzieci i dorośli) udzieliliśmy bezpośredniej pomocy socjalnej 
związanej z leczeniem, rehabilitacją. 

Rok 2019 zamknęliśmy wynikiem finansowym dodatnim: 399.299,64zł Są to przede wszystkim środki z 1% podatku i darowizn 
celowych do dyspozycji na subkontach podopiecznych, których potrzeby zdrowotne będą realizowane w kolejnym roku.

Główne działania i poniesione koszty:

1. Wsparcie chorych pacjentów hospicjum i ubogacenie opieki hospicyjnej realizowanej przez Hospicjum Domowe Królowej 
Apostołów – placówka w Wiśniowej, Andrychowie i Kętach: pomoc socjalna dla najbardziej potrzebujących chorych dzieci i 
dorosłych, wsparcie emocjonalne (finansowanie nierefundowanego leczenia, rehabilitacji domowej i w prywatnych ośrodkach, 
leków, sprzętu i materiałów medycznych, dojazdów na leczenie, dostosowania domu do potrzeb podopiecznego, pomoc 
organizacyjno-informacyjna, wypożyczanie sprzętu hospicyjnego, spotkanie integracyjne i upominki z okazji Dnia Dziecka, 
upominki z okazji Mikołaja, tort i upominek na urodziny dzieci pod opieką hospicjum, spotkanie modlitewne z rodzinami 
osieroconymi). Pomoc dla pacjentów hospicjum realizowana była we współpracy z zespołem Hospicjum.
2. Wsparcie ciężko chorych nie będących pacjentami hospicjum: pomoc socjalna finansowa w zakresie ratowania życia i 
zdrowia, wsparcie organizacyjne, informacyjne, emocjonalne.

Ok. 660 tys. zł przeznaczono na bezpośrednią pomoc socjalną chorym dzieciom i dorosłym. (sfinansowanie lub dofinansowanie 
potrzebnego leczenia, rehabilitacji, sprzętu, leków, dojazdów na leczenie, dostosowanie domu do potrzeb podopiecznego).
W tym: 
• 580 tys. zł - w ramach subkont dla 10 podopiecznych, w tym 7 pacjentów hospicjum (obecnych i byłych), w tym ponad połowa 
kwoty (ponad 316 tys. zł) na rehabilitację w prywatnych ośrodkach i w domu pacjentów: 
• 80 tysięcy na pomoc pacjentom hospicjum i pozostałym, dla których nie ma imiennych zbiórek, w tym rehabilitacja  ok. 30 tys. 
zł
 

Ok. 15 tys. zł przeznaczono na akcje wspierające, integracyjne dla podopiecznych
• 5558,03 na Dzień Dziecka (organizacja spotkania i upominki dla 43 dzieci): 
• 4371,81 – Mikołaj – upominki dla 43 dzieci 
• Tort i upominki urodzinowe dla 43 dzieci chorych pod opieką hospicjum: 
• upominki świąteczne dla pacjentów hospicjum 
• Zaduszki hospicyjne - wspierające spotkanie z rodzinami osieroconymi przez podopiecznych hospicjum

3. Ok. 70 tys. zł. przeznaczono na wypożyczalnia sprzętu hospicyjnego (koncentratory tlenu, ssaki medyczne, pulsoksymetry, 
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łóżka i wózki elektryczne, sprzęt pomocniczy), z której korzystają pacjenci hospicjum i inni potrzebujący chorzy
Wypożyczalnia sprzętu Wiśniowa: 23.198,17, w tym: 
zakup sprzętu: 7.325,77, 
serwis sprzętu: 14.492,40, 
obsługa wypożyczalni (wynagrodzenie): 1.380,00.
Wypożyczalnia sprzętu Andrychów – zakup sprzętu: 44496,50

4. ok. 22 tys. zł - wsparcie opieki hospicyjnej - finansowanie dojazdu do chorych (paliwo do karetek hospicyjnych), udział w 
konferencji wolontariatu hospicyjnego w Radomiu.
5. Pozyskiwanie środków na działalność i promocja domowej opieki hospicyjnej: konkursy szkolne i kwesty Pola Nadziei – 
promowanie działalności we współpracy z parafiami regionu (wpływy: 49 tys. Wiśniowa, 40 tys. Andrychów; wydatki: 26 tys: 
koszulki, ulotki, puszki, druk profesjonalny, gala – spotkanie z darczyńcami i wolontariuszami, materiały na żonkilowe upominki 
dla darczyńców); Kiermasz Bożonarodzeniowy z konkursem na najpiękniejszą ozdobę choinkową (wpływy:   ok. 22 tys., wydatki: 
ok. 4 tys.) 
Koszty akcji zbierania środków dla podopiecznych (koszty zbiórek imiennych) ponoszone ze środków ogólnych: 3958,54.
Promocja akcji, informowanie o działaniach poprzez profil na fejsbuku.
Kontakt z mediami: opis bieżących akcji w Dzienniku Polskim, Gazecie Krakowskiej, internetowych telewizjach regionalnych.

6. Organizacja i promocja wolontariatu.
Spotkania formacyjno-duchowe dla wolontariuszy i zespołu hospicjum w pierwsze środy miesiąca. Intencje hospicyjne. 
Transmisja Mszy św. z udziałem podopiecznych i ich rodzin. Opiekun duchowy - Ks. Janusz Widur
Cykliczne spotkania z młodzieżą w bibliotece w Wiśniowej. Opiekun: Elżbieta Konieczna.
Cykliczne spotkania wolontariatów we współpracujących szkołach powiatu myślenickiego i wadowickiego.
Cykliczne spotkania w klubach międzypokoleniowych. Opiekun: Bernadetta Kowalczyk
Kontakt przez grupę fejsbukową i smsowy.

Działalność w roku 2019  – harmonogram akcji:

STYCZEŃ
19.01.2019 - Organizacja balu Charytatywnego Balu Wiedeńskiego dla Marysi Szostak w OSP w Poznachowicach Dolnych.
27.01.2019 – GRAMY DLA ALI – koncert charytatywny przy współpracy z GOKiS Wiśniowa.

LUTY
Promocja 1% - Internet, wysyłka materiałów promocyjnych do parafii okolicznych dekanatów. 
Kwesta dla Andrzeja Lampy. 

MARZEC
3.03.2019 - Koncert Charytatywny dla Ali Dudy – wystąpiły zespoły regionalne. Współpraca: GOKiS Wiśniowa, MGOKiS w 
Dobczycach. Podczas koncertu zorganizowano jarmark ludowy – rękodzieło ofiarowali darczyńcy, wolontariusze zajęli się 
organizacją. 
10.03.2019 – Podczas Targów Ślubnych w Domu Weselnym Arkadia prowadziliśmy kwestę dla Marysi Szostak. 
KWIECIEŃ
7.04.2019 – Pola Nadziei – kiermasz wielkanocny przy kościele św. Marcina w Wiśniowej i SP w Wiśniowej.
17.04. 2019 – Droga Krzyżowa na Księżą Górę. 

MAJ
Poszukiwanie darczyńców dla dzieci hospicyjnych i osieroconych.

CZERWIEC
2.06.2019 Dzień Dziecka – współpraca GOKiS Wiśniowa, OSP Poznachowice Dolne, OSP Wiśniowa, OSP Kobielnik, 
Stowarzyszenie „Nasz Kobielnik”. Atrakcje dla Dzieci, impreza plenerowa dla wszystkich chętnych. 
6-8.06.2019 – „Otwórz serce i szafę dla Marysi i Olka” – kiermasz charytatywny. Współpraca OSP Czasław, Pchli targ dla Marysi i 
Olka – kiermasz w Wiśniowej.

Jubileusz X- lecia Hosicjum Domowego Królowej Apostołów i XX lecia firmy Medikompleks

LIPIEC
Rajd Rowerowy Fundacji Babci Aliny – spotkanie z uczestnikami rajdu rowerowego, którzy ofiarowali sprzęt medyczny dla 
Hospicjum.

WRZESIEŃ 
Współpraca z GOPS w Wiśniowej – organizacja imprezy plenerowej PoMocni – promocja instytucji charytatywnych działających 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

na terenie gminy.

PAŹDZIERNIK 
6.10.2019 – Jubileuszowa Gala 10-lecia Stowarzyszenia „Przyjaciel”. Podziękowania dla darczyńców i wolontariuszy. 
20.10.2019 – Zaduszki Hospicyjne. Msza w intencji zmarłych w minionym roku podopiecznych Hospicjum.
23.10.2019 – początek akcji zbiórki funduszy dla Marysi Miąsko – akcja „koflator”. Promocja w sieci, pozyskiwanie darczyńców.
10.11.2019 Ciacho dla Marysi i Olka w Leńczach.
I ty zostań świętym Mikołajem – pozyskiwanie darczyńców dla dzieci hospicyjnych i chorych. Zbiórka środków higienicznych i 
kartek świątecznych dla podopiecznych hospicjum.

Listopad – spotkania z dziećmi w przedszkolach z gminy Wiśniowa, szkołach, klubach wolontariusza. Promocja wolontariatu i 
idei opieki hospicyjnej. 

GRUDZIEŃ 
Konkurs na Ozdobę Choinkową – 14.12.2019 – gala podsumowująca organizowany co roku konkurs na ozdobę choinkową. 
Kiermasz Bożonarodzeniowy. Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych dla chętnych w bibliotece trwały od listopada. Kiermasz 
odbył się 15.12.2019. 
Przygotowania do akcji zbiórki 8 milionów złotych na terapię genową dla Marysi Miąsko. Otwarcie grupy Razem dla Marysi, 
bazarku.
Kolęda dla Marysi Miąsko – 29.12 w kościele w Wiśniowej.
Sylwestrowa kolęda objazdowa – wolontariusze odwiedzili imprezy sylwestrowe, zbierali datki dla Alicji. 

Działalność zarządu, kontakt z członkami Stowarzyszenia
Zarząd zbierał się co najmniej raz w miesiącu. Podjął uchwały w sprawie:
planu pracy na 2019 r.,
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2018.
zwołania Walnego Zebrania
planu promocji stowarzyszenia i pozyskiwania środków na działalność
zakupu sprzętu do wypożyczalni
przyjęcia podopiecznych i udzielenia im wsparcia
otwarcia subkont dla podopiecznych i prowadzenia zbiórek imiennych
wydatków z subkont podopiecznych

Łączność z członkami i wolontariuszami Stowarzyszenia, chorymi i ich rodzinami, osieroconymi utrzymywana jest drogą 
telefoniczną i emailową, poprzez bezpośrednie spotkania, wspólne spotkania z Msza Św..
O naszej działalności informowaliśmy w prasie lokalnej (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska), na stronie internetowej 
Stowarzyszenia i na fejsbuku Stowarzyszenia, Hospicjum Domowego Królowej Apostołów, Urzędu Gminy Wiśniowa, Telewizji 
Kraków, lokalnych telewizjach internetowych.

Podsumowanie
TTo był rok podsumowań. Przez 10 lat działalności w lokalizacji Wiśniowa i 5 lat działalności w lokalizacji Andrychów zebraliśmy 
łącznie 3 miliony złotych, z czego 800 tysięcy złotych z 1 procenta podatku. Z całości zebranej kwoty 400 tysięcy złotych 
przeznaczono na zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i pomocniczego, który udostępniliśmy bezpłatnie w ramach 
wypożyczalni, resztę na pomoc ciężko chorym dzieciom i dorosłym. Coraz więcej osób szuka u nas pomocy, spośród pacjentów 
hospicjum domowego i nie tylko. Konsekwentnie realizujemy postawiony cel bycia blisko chorych i ich rodzin, niesienia wsparcia 
nie tylko finansowego. Informujemy o opiece hospicyjnej. Zachęcamy do wolontariatu indywidualnego, pracowniczego, 
organizujemy i prowadzimy wolontariat. 
Z głębi serca dziękujemy za wspólne działanie wszystkim wolontariuszom, sprzymierzeńcom, darczyńcom. Jesteśmy dumni i 
szczęśliwi, że RAZEM przez 10 lat pomogliśmy tysiącom chorych z Małopolski!
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1000

7

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Pomoc socjalna dla ciężko chorych dzieci i 
dorosłych - pacjentów hospicjum domowego 
oraz tych ciężko chorych, którzy nie są objęci 
opieką hospicjum a zgłaszają się po pomoc 
Stowarzyszenia. W ramach pomocy finansujemy 
i/lub dofinansujemy leki, materiały medyczne, 
sprzęt medyczny, ortopedyczny, rehabilitacyjny i 
pomocniczy, nierefundowana rehabilitację w 
domu i wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, 
nierefundowane operacje, konsultacje lekarskie, 
nierefundowana kosztowną wielospecjalistyczną 
rehabilitację funkcjonalną wraz z pobytami w 
prywatnych ośrodkach rehabilitacyjnych, 
dojazdy na leczenie i rehabilitację, dostosowanie 
domu/mieszkania do potrzeb chorych.

88.99.Z 128 000,00 zł

2

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

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu 
hospicyjnego:medycznego, rehabilitacyjnego i 
pomocniczego, tj. koncentratory tlenu, ssaki 
medyczne elektryczne, pulsoksymetry, pompy 
infuzyjne, koflator, wózki elektryczne, łóżka 
rehabilitacyjne elektryczne, chodziki, balkoniki, 
kule, laski, sprzęt do toalety chorych. Działalność 
w ramach wypożyczalni obejmowała zakup 
sprzętu, pozyskiwanie darów rzeczowych, 
konserwacje i sprawdzanie sprawności 
technicznej sprzętu, obsługę wypożyczalni. Z 
wypożyczalni w ciągu roku korzysta ok. 900 
osób, przede wszystkim pacjenci  hospicjum, ale 
także inni chorzy z Małopolski zgłaszający się po 
pomoc.

88.99.Z 30 000,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 268 819,32 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 267 722,74 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 promocja i organizacja wolontariatu

Organizacja, promocja i prowadzenie 
wolontariatu na potrzeby opieki hospicyjnej i 
prowadzenia Stowarzyszenia. Działania 
obejmują organizację i prowadzenie 
wolontariatu akcyjnego, w który angażują się 
głównie społeczności szkolne, wolontariatu 
towarzyszenia chorym, w który angażują się 
osoby dorosłe, członkowie Stowarzyszenia oraz 
wolontariatu związanego z prowadzeniem 
Stowarzyszenia (prowadzenie spraw 
administracyjnych, finansowych, kontakt z 
podopiecznymi i członkami, darczyńcami, 
pozyskiwanie środków na działalność), w który 
zaangażowani są głównie wolontariusze-
członkowie Stowarzyszenia.W ramach 
współpracy ze szkołami koordynujemy akcje 
młodzieżowych grup wolontariuszy - 
przygotowują kartki świąteczne dla chorych, 
uczestniczą w spotkaniach warsztatowych przed 
Kiermaszem Bożonarodzeniowym, pomagają w 
organizacji spotkań z podopiecznymi (Dnia 
Dziecka, Zaduszek Hospicyjnych), pomagają w 
pozyskiwaniu środków na działalność 
uczestnicząc w zbiórkach i kwestach.

88.99.Z 0,00 zł
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260 319,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 66,81 zł

e) pozostałe przychody 1 029,77 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 007 403,74 zł

2.4. Z innych źródeł 1 096,58 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 163 198,85 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 158 432,21 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

1 Pomoc socjalna chorym dzieciom (rehabilitacja, leki i materiały medyczne, sprzęt rehabilitacyjny i 
pomocniczy, prywatne wizyty lekarskie, dojazdy na leczenie)

107 000,00 zł

2 Wypożyczalnia sprzętu hospicyjnego (zakup sprzętu do wypożyczalni w Wiśniowej i w 
Andrychowie, serwis sprzętu medycznego oraz obsługa wypożyczalni)

30 700,00 zł

3 Pomoc socjalna chorym dorosłym (rehabilitacja, leki i materiały medyczne) 20 700,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

w 
tym:

110,00 zł

773 605,48 zł

49 200,00 zł

184 488,26 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 436 988,26 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 869 519,68 zł 158 432,21 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

830 734,48 zł 158 432,21 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

38 682,27 zł

102,93 zł 0,00 zł

1 Pomoc socjalna dla Arka Dudzika – dostosowanie mieszkania do potrzeb chorego dziecka 23 458,45 zł

2 Pomoc socjalna dla Marysia i Oluś Szostak – koszty operacji Marysi, finansowanie dodatkowej 
rehabilitacji Marysi i Olusia oraz zakup sprzętu medycznego

18 107,64 zł

3 Pomoc socjalna dla Andrzeja Lampy – rehabilitacja, zakup leków i materiałów medycznych 12 658,47 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

Druk: NIW-CRSO 10



V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

4 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

600 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)

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

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.
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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

600 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 36 463,68 zł

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

36 463,68 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 176,20 zł

30 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

30 osób

0 osób

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 36 463,68 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 36 463,68 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dotyczą 4 osób, w 
tym dwóch osób prowadzących rehabilitację 
podopiecznych, jednej osoby prowadzącej wypożyczalnię 
sprzętu hospicyjnego i jednej osoby pomagającej 
prowadzić sprawy bieżące stowarzyszenia

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)

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 700,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ewa Dudzik-Urbaniak Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-15
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