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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

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 celó w, 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 działa nieprzerwanie od 2009 roku w Małopolsce na rzecz ciężko chorych dzieci i dorosłych oraz osób ze znaczną 
niepełnosprawnością. Od 2014 roku pod patronatem Stowarzyszenia działa druga grupa wolontariuszy zlokalizowana w 
Andrychowie.

Stowarzyszenie prowadzi dwa ośrodki wolontariatu:

1. W Wiśniowej - ośrodek skupiający członków-wolontariuszy i wolontariuszy niezrzeszonych. Rok 2020 to 11 rok działalności. 
Ośrodek prowadzi działania w szczególności na rzecz pacjentów Hospicjum Domowego Królowej apostołów z Wiśniowej, filia 
Wiśniowa (w 2020 pacjentami było 50 dzieci i ok. 2000 dorosłych). Poprzez grupę z Wiśniowej pomoc kierowana była także do 
innych osób ciężko chorych oraz ze znaczną niepełnosprawnością z terenu Małopolski, które znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej. 

2. W Andrychowie - ośrodek skupiający wolontariuszy z Andrychowa i okolic. Rok 2020 to 6 rok działalności. Z grupy 
Andrychowskiej jedna osoba – Kasia Pikoń jest członkiem Stowarzyszenia, pozostali to wolontariusze niezrzeszeni. Ośrodek 
prowadzi działania na rzecz pacjentów placówek hospicjum zlokalizowanych w Kętach i Andrychowie (w 2020 r to było 13 dzieci 
i ok 600 dorosłych).
Ośrodek w Andrychowie nie prowadził do tej pory zbiórek imiennych i wspomaga pacjentów hospicjum domowego.

Działania ośrodka w Wiśniowej koordynował Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd wspomagała w zadaniach administracyjno-
finansowych Grażyna Molendys-Mitko. 

Działania ośrodka w Andrychowie koordynowały Katarzyna Pikoń (koordynacja całości działań, pełnomocnik bankowy, zadania 
administracyjno-finansowe) we współpracy z Martą Makowiecką i Bogusławą Spisak-Szadkowską (koordynacja wolontariatu 
szkolnego), Krystyną Piątek (kontakt z podopiecznymi hospicjum). 

Nasze działania:
• Organizujemy akcje pozyskiwania środków: akcje łączące pokolenia, angażujące lokalne społeczności, młodzież szkolną, 
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seniorów, wzbudzające wrażliwość i solidarność, budujące społeczeństwo obywatelskie.
• Niesiemy pomoc socjalną w zakresie leczenia i rehabilitacji dla najbardziej potrzebujących pacjentów hospicjum – dzieci i 
dorosłych oraz innych potrzebujących osób ciężko chorych i ze znaczną niepełnosprawnością.
• Ubogacamy opiekę hospicyjną: Dzień Dziecka, Mikołaj, tort i upominek na urodziny, comiesięczna modlitwa, rozmowa, 
odwiedziny i towarzyszenie wolontariuszy, zaduszki hospicyjne – spotkanie z rodzinami zmarłych podopiecznych hospicjum, 
pomoc informacyjna, organizacyjna.
• Rozwijamy wolontariat na potrzeby Stowarzyszenia i Hospicjum. 
• Współtworzymy regionalną bezpłatną wypożyczalnię sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i pomocniczego. 
• Wspieramy osoby w żałobie i dzieci osierocone.

Stowarzyszenie w roku 2020 prowadziło nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego, nie prowadziło działalności 
odpłatnej ani działalności gospodarczej.

Rok 2020 przyniósł w Wiśniowej dalszy rozwój akcji w ramach zbiórek imiennych, wzrost zaangażowania lokalnych społeczności.
Widoczne jest to w łącznym przychodzie i kosztach, które wzrosły znacznie w stosunku do wcześniejszych lat. Przychody w 2020 
roku wynoszą ok. 6 milionów 800 tysięcy złotych. Są one wygenerowane poprzez działanie ośrodka w Wiśniowej. W ośrodku w 
Andrychowie wpływy i wydatki roczne utrzymują się przez lata na podobnym poziomie, a w roku 2020 były nawet niższe o 
połowę z powodu mniejszych możliwości prowadzenia zbiórek w parafiach (wyniosły ok. 40 tys. zł).
  
Tak wysoki przychód związany jest z tym, że koordynowaliśmy w Wiśniowej akcję zbiórki 9 milionów złotych na najdroższy lek 
świata – terapię genową w USA dla rocznej Marysi chorej na SMA1. W naszym Stowarzyszeniu zebraliśmy ok. 5 milionów 
złotych. Wydaliśmy na terapię i koszty podróży do USA ponad 4 miliony złotych.

Przychody z odpisu 1% podatku dochodowego w 2020 roku były również znacznie wyższe niż w roku ubiegłym i łącznie wyniosły 
ok. 770 tysięcy złotych, w tym na subkonta podopiecznych przekazano ok. 640 tysięcy. Systematycznie co roku nieco wzrasta 
suma przekazana na cele ogólne, w 2020 roku wynosi 130 tys. złotych.

Koszty w 2020 roku wyniosły 4 miliony 900 tys. 
Koszty administracyjne: 49 tys., stanowią 1 % kosztów ogółem.

Komu pomogliśmy w 2020 r.:
1. Pacjenci hospicjum:
a) 24 pacjentom hospicjum (18 dzieci, 6 dorosłych) pomagaliśmy w sposób ciągły przez cały rok bez imiennych zbiórek, ze 
środków ogólnie zebranych (1%, Kiermasz Świąteczny, Pola Nadziei, ogólne darowizny).:

Dla dzieci, pacjentów hospicjum, finansowaliśmy dodatkową rehabilitację w domu, wyjazdowe turnusy rehabilitacyjne metodą 
Voity i Bobath, terapię neurologopedyczną, nierefundowane leczenie, nierefundowaną diagnostykę, leki, sprzęt medyczny, 
materiały medyczne (aparaty słuchowe, baterie do aparatów, zestawy do tracheostomii, cewniki, środki do leczenia odleżyn),  
dojazdy na leczenie. 
Dla dorosłych  finansowaliśmy leki, sprzęt pomocniczy, nierefundowaną diagnostykę.

b) Ok. 1100 pacjentów hospicjum skorzystało w ramach wypożyczalni ze sprzętu medycznego i pomocniczego zakupionego ze 
środków Stowarzyszenia.
Ok. 500 w Wiśniowej
Ok. 600 w Andrychowie

W 2020 r. zakupiono sprzęt do wypożyczalni o łącznej wartości: 72 tys. zł., w tym: w Wiśniowej wydatki wyniosły 23 tys. zł na 
zakup 8 pulsoksymetrów, 5 koncentratorów tlenu i ssaka elektrycznego oraz 14 tys. na serwis sprzętu; w Andrychowie wydatki 
wyniosły 49 tys. zł na zakup 23 pulsoksymetrów, 5 koncentratorów tlenu, 6 koncentratorów tlenu z czujnikiem stężenia i 
nebulizatorem, 2 łóżek medyczno-rehabilitacyjnych z materacem, 5 nebulizatorów, 3 termometrów, 3 ciśnieniomierzy).

c) Ubogacanie opieki hospicyjnej/wspieranie pacjentów hospicjum i ich rodzin:
• finansowanie upominków na Dzień Dziecka, Mikołajki dla wszystkich dzieci pod opieką hospicyjną i ich rodzeństwa (w filii 
Wiśniowa 50 osób, w filii Andrychów i Kęty 13 osób), 
• finansowanie tortu i upominku urodzinowego dla dzieci pod opieką hospicyjną, 
• organizacja listu/kartki wspierającej od dzieci i młodzieży szkolnej dla chorych dzieci, comiesięczna modlitwa w Kościele w 
Lipniku z wymienianiem intencji chorych. W tym roku gdy pojawiły się transmisje Mszy św. chorzy i ich rodziny łączyły się z nami 
w modlitwie. Bardzo są wdzięczni za tą możliwość. 
• współorganizacja razem z zespołem hospicjum zaduszek hospicyjnych, niezwykłego spotkania z osieroconymi w czasie Mszy 
św. w intencji ich bliskich zmarłych będących pod opieką hospicjum (obecnych było ok 200 osób).
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Największa w minionym roku akcja pomocy dla pacjenta hospicjum to akcja dla 30- letniego Grzegorza sparaliżowanego w 
wyniku wypadku żyjącego w skrajnie trudnych warunkach. 

2. Podopieczni Stowarzyszenia nie będący pacjentami hospicjum
5 dzieci, 10 dorosłych

Największe akcje jakie się toczyły w 2020 r.:

Rok 2020 był dla nas ogromnym wyzwaniem. 
Udało się m. in.:
• Koordynować zbiórkę i zebrać 5 mln zł na najdroższy lek na świecie dla Marysi chorej na SMA 1 – łączny koszt terapii genowej 
w USA wyniósł ok. 9 mln zł. Pozostała kwota została zebrana w Fundacji siepomaga. W pomoc włączyła się także Fundacja 
Wygrajmy Siebie z Krakowa, Fundacja Dar serca z Chicago. Niewyobrażalne stało się realne, potrzebna kwota została zebrana w 
3 miesiące (koniec grudnia 2021 - połowa marca 2020), tuż przez całkowitych lockdownem związanym z koronawirusem. 21 
marca Marysia poleciała na terapię do USA. Marysia po leczeniu robi bardzo duże postępy w rozwoju. Ogromne było 
zaangażowanie rodziny, lokalnej społeczności, osób aktywnych w mediach społecznościowych. Akcję ze strony stowarzyszenia 
koordynowała Justyna Hodurek z mężem Szymonem, Ewa Dudzik-Urbaniak, Elżbieta Konieczna, Grażyna Molendys-Mitko. 
Ogromna ofiarność przede wszystkim darczyńców indywidualnych z całej polski, bazarek charytatywny, akcje w szkołach, 
firmach, zbiórki w parafiach, sportowe i kulturalne wydarzenia charytatywne. 

• Sfinansować operację nóżki kolejnej Marysi - operacja się udała. Zarówno ona, jak i jej brat bliźniak Oluś, zmagając się z 
wieloma chorobami w wyniku skrajnego wcześniactwa, potrzebują dalszych operacji, ciągłej rehabilitacji. Tylko w tym roku 
wydatki dla nich to 250 tys. zł
• Zebrać środki na długotrwałą wielokierunkową rehabilitację dla Józka po rozległym udarze niedokrwiennym mózgu - taty trójki 
małych dzieci. Stan Józka w wyniku rehabilitacji bardzo się poprawia. Miesięczny koszt pomocy to nawet kilkanaście tysięcy 
złotych.
• Przeprowadzić zbiórkę 600 tys. zł na 6-miesięczną nierefundowaną terapię Zbyszka, u którego zdiagnozowano nowotwór 
złośliwy mózgu transformujący w kierunku glejaka. Zapłaciliśmy za 6 miesięcy terapii.

• Przeprowadzić remont i adaptację domu do potrzeb Grzegorza sparaliżowanego po wypadku. Grzegorz i opiekująca się nim 
mama żyli w skrajnym ubóstwie, w przybudówce bez bieżącej wody, bez łazienki i kuchni. Akcję koordynowała Stanisława Pyzio.
Znaczna niepełnosprawność w skrajnym ubóstwie, bez bieżącej wody, łazienki, ogrzewania, kuchni, dojazdu, bez podstawowych 
warunków do życia, bezradność, wykluczenie społeczne – to to co u nich zastaliśmy w przeddzień Wigilii 2019. 
Dzięki pozyskanym wielu sprzymierzeńcom w akcji „Droga do nowego życia Grzegorza” mają ciepły, schludny, prawdziwy dom, w 
którym można godnie żyć, przyjmować personel medyczny, gości, pielęgnować sparaliżowanego, w którym możliwa jest stała 
rehabilitacja domowa. Grzegorza i jego mamę Małgorzatę zachwycają rzeczy, które większość z nas ma od zawsze, a których oni 
mogą doświadczyć dopiero teraz, jak ciepły grzejnik w mroźną zimę, bieżąca woda, łazienka, w której można się wreszcie 
porządnie umyć i zrobić pranie, kuchnia, w której można normalnie gotować i stół, przy którym można usiąść i popatrzeć sobie 
w oczy. Grzegorz ma możliwość uczestniczenia w życiu domu, poruszania się na wózku inwalidzkim. 
Generalny remont domu udało się zakończyć przed Wigilią 2020, która była dla rodziny niezwykła. Stają się lepszymi ludźmi, 
ponieważ ktoś w nich uwierzył i dał im szansę. Dostrzeżono ich w lokalnej społeczności, otwarto się na nich. Przestali czuć się 
wykluczeni społecznie.
Dla naszej organizacji to był ważny, wzorcowy projekt, który wpłynął na rozwój naszego zespołu. Bardzo cenna była w tym 
projekcie współpraca z Fundacją Orlen.
Koszt generalnego remontu i wyposażenia domu to 250 tys. zł, w tym 100 tys. ze środków Fundacji Orlen. Działanie prowadzone 
w szerokiej współpracy: Fundacja Orlen, MOPS Myślenice, Szlachetna Paczka, UGiM Myślenice, OSP, lokalni przedsiębiorcy, 
Arcybractwo Miłosierdzia, wolontariusze pomagający na różnych etapach prac).
Poza tym inne formy pomocy: umorzenie długów, finansowanie rehabilitacji Grzegorza w domu i turnusu wyjazdowego, 
pozyskanie i sfinansowanie potrzebnego sprzętu medycznego, pomocniczego, pomoc duchowa, pomoc psychologiczna, prawna, 
stałe motywacyjne wsparcie rodziny przez naszego wolontariusza, lidera projektu, uczenie jak prowadzić dom, lepiej żyć.

• Przeprowadzić zbiórki na leczenie i stałą rehabilitację Milenki, Madzi, Weroniki, Zosi, Andrzeja, Roberta.
• Przeprowadzić zbiórkę na koncentratory tlenu i pulsoksymetry dla pacjentów hospicjum i innych potrzebujących.

W sposób ciągły finansujemy potrzeby innych, licznych Podopiecznych Stowarzyszenia, dla których nie ma imiennych zbiórek, w 
tym pacjentów domowego Hospicjum Królowej Apostołów w Wiśniowej, przy którym powstało Stowarzyszenie. Finansujemy 
nierefundowaną rehabilitację, wizyty lekarskie i diagnostykę, zakup leków, materiałów medycznych, sprzętu – również w ramach 
działającej przy Hospicjum bezpłatnej wypożyczalni. 

Zapewniamy stały kontakt wspierający z rodzinami tych chorych którzy mają u nas subkonta, pilotujemy i finansujemy potrzeby 
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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

związane z leczeniem, rehabilitacją, pomocą socjalną, pozyskiwaniem wsparcia innych organizacji pozarządowych, Ośrodków 
Pomocy Społecznej, PCPR, pomoc w poszukiwaniu możliwości terapii w kraju i za granicą.

Rok 2019 zamknęliśmy wynikiem finansowym dodatnim: ok. 1 milion 900 tys. Są to przede wszystkim środki z 1% podatku i 
darowizn celowych do dyspozycji na subkontach podopiecznych, których potrzeby zdrowotne będą realizowane w kolejnych 
latach.

Działalność zarządu, kontakt z członkami Stowarzyszenia:
Zarząd zbierał się co najmniej raz w miesiącu. Podjął uchwały w sprawie:
• planu pracy na 2020 r.,
• zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2020.
• 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
• odświeżenia strony internetowej Stowarzyszenia
• wprowadzenia systemu zbierania funduszy on-line za pośrednictwem Przelewy24

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 prasie (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Wyborcza, gazety lokalne), w radio: Plus, RMF, 
na stronie internetowej Stowarzyszenia i na fejsbuku Stowarzyszenia, Hospicjum Domowego Królowej Apostołów, Urzędu Gminy 
Wiśniowa, w Telewizji Kraków, TVP, Polsat, lokalnych telewizjach internetowych.

Zapraszamy na nasz profil Facebook: https://www.facebook.com/BadzmyRazemWisniowa
oraz na odświeżoną stronę internetową, gdzie można poznać historie naszych Podopiecznych, a także dokonać szybkich wpłat 
online dla potrzebujących: https://badzmyrazem.org/

Podsumowanie:
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 domowej opiece 
hospicyjnej. Zachęcamy do wolontariatu indywidualnego, pracowniczego, organizujemy i prowadzimy ośrodki wolontariatu. 

Z głębi serca dziękujemy za wspólne działanie wszystkim wolontariuszom, sprzymierzeńcom, darczyńcom. Jesteśmy dumni i 
szczęśliwi, że RAZEM przez 11 lat pomogliśmy tysiącom chorych z Małopolski!

Zarząd Stowarzyszenia
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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)

nie dotyczy

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

1350

1

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, nierefundowane 
leczenie, 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 152 000,00 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 46 700,00 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) 6 822 612,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 803 455,24 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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776 336,04 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 12 000,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 19 044,08 zł

e) pozostałe przychody 112,88 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 6 015 119,20 zł

2.4. Z innych źródeł 19 156,96 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 267 015,45 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 198 846,47 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, materiały medyczne, sprzęt rehabilitacyjny i 
pomocniczy, prywatne wizyty lekarskie, dojazdy na leczenie)

108 500,00 zł

2 Pomoc socjalna chorym dorosłym (rehabilitacja, leki i materiały medyczne) 43 600,00 zł

3 Wypożyczalnia sprzętu hospicyjnego (zakup sprzętu do wypożyczalni w Wiśniowej i w 
Andrychowie, serwis sprzętu)

46 700,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

12 000,00 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:

125,00 zł

4 438 404,69 zł

217 923,16 zł

1 358 666,35 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 2 022 152,07 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: 4 920 709,12 zł 198 846,47 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

4 781 303,17 zł 198 846,47 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

89 624,59 zł

49 781,36 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Pomoc socjalna dla Andrzeja L. 31 841,52 zł

2 Pomoc socjalna dla Mileny M. 8 350,84 zł

3 Pomoc socjalna dla Marysi i Olusia S. 8 227,33 zł

4 Pomoc socjalna dla Roberta P. 5 673,00 zł

5 Pomoc socjalna dla Madzi K. 3 886,09 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 3 736,27 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
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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

5 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

40 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)

1 035 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

35 osób

1 000 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 36 815,00 zł

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

36 815,00 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)  

1 382,00 zł

0 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

0 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 36 815,00 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 36 815,00 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)

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

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

1 Dofinansowanie operacji 
Marysi S.

Dofinansowanie operacji Marysi 
S.

Urząd Miasta Wadowice 10 000,00 zł

2 Nagroda Starosty 
Powiatowego

Nagroda Starosty Powiatowego 
dla Stowarzyszenia

Starostwo Powiatowe w Myślenicach 2 000,00 zł

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

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 Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-15
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