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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-04-20

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

Gmina M. OLSZTYN

Powiat M. OLSZTYN

Ulica WOJSKA POLSKIEGO Nr domu 30 Nr lokalu 

Miejscowość OLSZTYN Kod pocztowy 10-229 Poczta OLSZTYN Nr telefonu 89-532-61-73

Nr faksu 89-525-24-41 E-mail hospicjum.olsztyn@gmail.com Strona www www.hospicjum.olsztyn.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-07-16

2004-04-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 51139013200000 6. Numer KRS 0000014251

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

Teresa Kocbach Prezes TAK

Jolanta Kłoczewska Wiceprezes TAK

Bożena Gryczko Sekretarz TAK

Teresa Sadowska-
Wołkowicka

Skarbnik TAK

Ewa Naruszewicz Członek TAK

Ewa Sapka-Pawliczak Członek TAK

Monika Rucińska Członek 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

Hanna Taraszkiewicz Przewodnicząca TAK

Angelika Mazurek Zastępca 
przewodniczącej

TAK

Danuta Harbaszewska Sekretarz TAK

OLSZTYŃSKIE STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE "PALIUM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest wdrażanie i rozwijanie opieki i leczenia 
paliatywnego u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową i innych 
chorych w terminalnym okresie choroby, reprezentowanie osób, które 
zajmują się opieką paliatywną, szerzenie i rozwijanie zasad i standardów 
tej opieki.
Opieka paliatywna poprzez swoją wszechstronność stawiana jest za wzór 
troskliwej, sprawowanej na najwyższym poziomie opieki nad pacjentem. 
Opieka ukierunkowana jest na poprawę jakości życia. Ma na celu 
zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, 
a także łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1)  tworzenie i prowadzenie hospicjów,
2)  budowa, przebudowa,  remontowanie, wyposażanie hospicjów,
3)  opieka medyczna ,stacjonarna nad chorymi w stanach terminalnych,
4)  opieka domowa nad chorymi w stanach terminalnych i ich rodzinami,
5)  organizowanie pobytu dziennego w ośrodku hospicyjnym,
6)  opieka ambulatoryjna nad chorymi w stanach terminalnych,
7)  promowanie filozofii i postaw opieki paliatywnej,
8)  kształcenie osób zainteresowanych  (lekarzy, pielęgniarek, 
psychologów) w dziedzinie opieki paliatywnej,
9)  prowadzenie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej,
10) szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną,
11) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, 
spotkaniach naukowych i szkoleniowych, tak w kraju, jak i za granicą,
12) działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów 
szkoleniowych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej,
13) pomoc w urzeczywistnieniu poprawy warunków życia chorych i ich 
rodzin,
14) prowadzenie działalności charytatywnej,
15) nabór i szkolenie wolontariuszy,
16) inne formy działalności celowe dla skutecznego funkcjonowania 
Stowarzyszenia,
17) inne działania niezbędne do realizacji celów statutowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” mieści się w Olsztynie, przy al. Wojska Polskiego 30. 
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest wdrażanie oraz rozwijanie opieki i leczenia paliatywnego u osób z zaawansowaną 
choroba nowotworową i innych chorych w terminalnym okresie choroby.  

Opieka paliatywna poprzez swoją wszechstronność stawiana jest za wzór troskliwej, sprawowanej na najwyższym poziomie 
opieki nad pacjentem. Opieka ukierunkowana jest na poprawę jakości życia. Ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom 
somatycznym oraz ich uśmierzanie, a także łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” jest podmiotem leczniczym prowadzącym zakład leczniczy - Centrum Opieki 
Paliatywnej im. Jana Pawła II w Olsztynie, w którego skład wchodzi:
a) Hospicjum Stacjonarne
b) Hospicjum Domowe
c) Poradnia Medycyny Paliatywnej

Hospicjum Stacjonarne:
- W Hospicjum Stacjonarnym w 2021 roku liczba chorych przebywających w ciągu roku to 222 osoby. 
- Średni czas pobytu pacjenta to 17,5 dni. 
- Ponad połowa pacjentów w Hospicjum Stacjonarnym korzystała z pomocy psychologa i fizjoterapeuty.  
- Skład Zespołu Hospicjum Stacjonarnego to 11 lekarzy, 8 pielęgniarek, 7 opiekunów medycznych, opiekun, psycholog, kapelan, 
fizjoterapeuta. 
- Świadczenia realizowane w ramach opieki stacjonarnej w 2021 roku były refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 
wysokości 342,76 zł za osobodzień. 
- Liczba zakontraktowanych świadczeń to 6418,00– a wykonanie to 6418,00 (całość została zrealizowana) 
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Hospicjum Domowe: 
- Pod opieką Hospicjum Domowego w 2021  roku było 197 osób. 
- Średni czas opieki nad pacjentem to 22 dni. 
-1/3 pacjentów skorzystała z pomocy psychologa i rehabilitanta. 
- Skład Zespołu Hospicjum Domowego to 9 lekarzy, 5 pielęgniarek, psycholog, fizjoterapeuta. 
- Opieka Domowa była finansowana w 2021 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia w kwocie 56,19 zł za osobodzień. 
- Liczba zakontraktowanych świadczeń 8412,00 osobodni, wykonanie to 8104,96 osobodni. (niewykonane świadczenia 307,04)

Poradnia Medycyny Paliatywnej: 
- Poradnia Medycyny Paliatywnej w 2021 r. udzieliła 270 porad ambulatoryjnych.
- Skład Zespołu to trzech lekarzy, dwie pielęgniarki i psycholog.
- Porada była 2021 roku finansowana z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 55,63 zł.
- Liczba zakontraktowanych świadczeń to 138 – a wykonanie to 270  (nadwykonania świadczenia – 132).

Rok 2021 był dla Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II ciężkim okresem, ale  pomimo pandemii Hospicjum nie przestało 
funkcjonować i przyjmować pacjentów.
Ciągle istniejące zagrożenie wirusem SARS COV-2 wymagało szczególnego zabezpieczenia oraz zachowania wyjątkowych 
środków ostrożności, a co za tym idzie – to przeznaczenie większej ilość środków finansowych na w.w zabezpieczenie, dużą 
mobilizacje wszystkich pracowników w przestrzeganiu zasad i wytycznych oraz ich ogromne zaangażowanie. To właśnie dzięki 
temu Hospicjum przetrwało ten trudny 2021 rok. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pomimo panującej sytuacji epidemiologicznej Stowarzyszenie w 2021 r. prowadziło również swoje działania poprzez 
organizację akcji oraz pozyskiwanie środków na działalność statutową. 
Działania te były realizowane, lecz w ograniczonym stopniu, przy zachowaniu jak największego reżimu i bezpieczeństwa. 
Działania podjęte w tym czasie to: 
a)11  lutego 2021 r. obchodziliśmy uroczystości Dnia Chorego.  Światowy Dzień Chorego został ustanowiony przez Papieża  Jana  
Pawła  II  w  dniu  13 maja  1992  r.  Data  nie  jest  przypadkowa  – 13 maja 1992 r. to 75 rocznica objawień fatimskich i 11 
rocznica zamachu na życie Ojca Świętego. W 2021 r. obchody zostały uczczone Mszą Świętą w Kaplicy Hospicjum, którą 
celebrował ks. Andrzej Zieliński – kapelan Hospicjum.
b)W terminie od 01 maja 2021 – 30 czerwca 2021 w ramach akcji „Pola Nadziei” ze względu na stan epidemii nie 
przeprowadzono po raz drugi corocznej kwesty na rzecz Hospicjum. Pomimo panujących warunków nawiązano współpracę z 
nowymi  placówkami i szkołami. 
W okresie od października do listopada ponownie zasadzono żonkile, będące symbolem odradzającego się życia. 
W 2021 w kampanii bierze udział 20 placówek, a w tym: 10 Szkół  podstawowych (w tym jedna z Olsztynka), 3 Przedszkola (2 z 
Olsztyna i 1 z Dobrego Miasta),  Żłobek z Dobrego Miasta, Szkoła Policealna z Olsztyna, Liceum Ogólnokształcące nr 5, SOSW dla 
Dzieci Niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku, Stowarzyszenie Leśny Cross oraz 
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
c)30 maja 2021 r. jako współorganizatorzy biegu „5 km nadziei” podjęliśmy decyzję, że w tym dniu przy CEiIKu, w godzinach 
między 8.30 a 16.30 wszyscy zapisani na bieg w 2020 roku uczestnicy (który przez pandemię został przełożony) mogli odebrać 
pakiety startowe (tj. koszulka i pamiątkowy medal). Pakiety wydawane były przy planowanym miejscu startu biegu. Trasa była 
oznaczona, więc każdy chętny mógł pokonać ją pokonać przy zachowaniu odpowiedniego dystansu.  
Wszystko odbywało się w reżimie sanitarnym.  Od początku 2020 roku Stowarzyszenie przygotowywało się do organizacji biegu 
charytatywnego „5 km nadziei”. Nasza inicjatywa miała charakter edukacyjny i została powołana, aby nieść pomoc osobom 
chorym, potrzebującym opieki i leczenia w trudnym dla nich okresie. Propagowaliśmy ideę opieki hospicyjnej w społeczeństwie 
poprzez popularyzowanie zdrowego stylu życia. 
d)8 października 2021 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej – w tym dniu przed budynkiem 
Hospicjum wystąpił zespół Cellofuny z Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie oraz zespół Bandadana z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Dobrym Mieście. 

2.Zgodnie z założeniami statutowymi, Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” prowadzi działalność dydaktyczną 
współpracując z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 
W Hospicjum realizowane są zajęcia dydaktyczne z zakresu medycyny paliatywnej dla studentów Wydziału Lekarskiego, 
Collegium Medicum, oraz z zakresu opieki paliatywnej dla studentów kierunku pielęgniarskiego Szkoły Zdrowia Publicznego. 
W 2021 r. zajęcia dydaktyczne odbywały się hybrydowo ( część zajęć odbywała się w systemie on-line, a część w formie 
stacjonarnej) 

3.Od stycznia 2018 r. Stowarzyszenie posiada akredytacje do prowadzenia specjalizacji 
dla lekarzy w dziedzinie medycyny paliatywnej. W 2021 r. szkolenie realizowane było dla 3 lekarzy. 

4.W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju rok 2021 nie był typowym rokiem współpracy naszego Hospicjum z 
Wolontariuszami. W związku z kolejnymi falami pandemii i transmisją wirusa, z uwagi na bezpieczeństwo naszych pacjentów, 
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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

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

1000

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

zmuszeni byliśmy w znacznym stopniu ograniczyć ich obecność w Hospicjum, bezpośrednio przy pacjentach. Dostrzegaliśmy 
pogłębiającą się samotności naszych pacjentów oraz ich tęsknotę za kontaktem za światem pozahospicyjnymi murami, jednak 
troska o życie i bezpieczeństwo pacjentów skłoniła nas do podjęcia tej trudnej decyzji. Wolontariusze mieli możliwość 
towarzyszyć naszym pacjentom przez cztery miesiące 2021 roku (lipiec, sierpień, wrzesień, październik). Wolontariusze byli 
zaszczepieni oraz zaopatrzeni w środki ochrony osobistej – maseczkę, rękawiczki, fartuch ochronny oraz ochraniacze na obuwie.

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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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 promocja i organizacja wolontariatu

Nasze Hospicjum swoją działalność opiera w 
dużej mierze na pracy Wolontariuszy, Naszym 
celem jest wdrażanie i rozwijanie opieki oraz 
leczenia paliatywnego u osób z zaawansowana 
chorobą nowotworową i innych chorych w 
terminalnym okresie choroby, jak też 
propagowanie i rozwijanie zasad standardów tej 
opieki. 
Swoje cele realizujemy przez nabór i szkolenia 
wolontariuszy, których praca społeczna wspiera 
działalność organizacyjną i opiekuńczą 
Hospicjum. 
Wolontariat działa od początku istnienia 
Hospicjum, skupia ok 132 osób i cieszy się dużym 
zainteresowaniem.  Wolontariuszami zostają 
ludzie młodzi (uczniowie, studenci), nie brakuje 
również osób pracujących i emerytów. 
Praca wolontariusza polega na: 
- towarzyszeniu pacjentowi (np. poprzez 
rozmowę, czytanie, wspólną modlitwę oglądanie 
tv, wyjście na spacer, zrobienie zakupów)
- pomoc w bezpośredniej opiece medycznej w 
przypadku wolontariusza pielęgniarki, lekarza 
czy opiekuna medycznego
- pomocy rodzinie chorego
- pomocy przy organizowaniu i uczestnictwie w 
akcjach charytatywnych
- pomocy w pracach biurowych Stowarzyszenia
itp.

94.99 Z 0,00 zł

2

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Stowarzyszenie prowadzi działalność 
nieodpłatną w poniżej wymienionym zakresie:
1) tworzenie i prowadzenie hospicjum,
2) opiekę medyczną, stacjonarną nad chorymi w 
stanach terminalnych, 
3) opiekę domową nad chorymi w stanach 
terminalnych i ich rodzinami,
4) opiekę ambulatoryjną nad chorymi w stanach 
terminalnych,
5) promowanie filozofii i postaw opieki 
paliatywnej, 
6) kształcenie osób zainteresowanych (lekarzy, 
pielęgniarek, psychologów) w dziedzinie opieki 
paliatywnej,
7) szkolenie zespołów sprawujących opiekę 
paliatywną,
8) organizowanie oraz udział w zjazdach, 
sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i 
szkoleniach, tak w kraju, jak i za granicą,
9) działalność wydawniczą, gromadzenie i 
rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i 
literatury naukowej z dziedziny opieki 
paliatywnej,
10) pomoc w urzeczywistnianiu poprawy 
warunków życia chorych i ich rodzin,
11) prowadzenie działalności charytatywnej, 
12) nabór i szkolenie wolontariuszy. 

(§ 6 pkt 2 Statutu Olsztyńskiego Stowarzyszenia 
Hospicyjnego „Palium”)

94.99 Z 0,00 zł
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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) 3 399 050,13 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 327 256,73 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 071 793,40 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 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

4.1. 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

1

ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

§ 6 pkt 3 Statutu Olsztyńskiego 
Stowarzyszenia Hospicyjnego „Palium”

Stowarzyszenie prowadzi działalność 
odpłatną w poniżej wymienionym zakresie: 
1)prowadzenie hospicjów,
2. opiekę medyczną, stacjonarną nad 
chorymi w stanach terminalnych,
3. Opiekę domową nad chorymi w stanach 
terminalnych i ich rodzinami,
4. Opiekę ambulatoryjną nad chorymi w 
stanach terminalnych,
5. Szkolenia zespołów sprawujących opiekę 
paliatywną, 
6. organizowanie oraz udział w zjazdach, 
sympozjach, kursach, spotkaniach
naukowych i szkoleniowych.

86.10 Z 0,00 zł

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
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141 980,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 89 182,57 zł

2.4. Z innych źródeł 3 167 887,16 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 162 901,31 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 48 213,80 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

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

1 Wsparcie COP 12 688,06 zł

2 Reklama 13 738,35 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:

250,00 zł

32 178,95 zł

31 500,00 zł

25 253,62 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 69 608,21 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 329 441,92 zł 48 213,80 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

257 648,52 zł 48 213,80 zł

3 071 793,40 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 13 738,35 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

13 738,35 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

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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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

3 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

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

1 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)

0 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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-04-20 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 24 153,73 zł

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

24 153,73 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)  

0,00 zł

8 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

8 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 24 153,73 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 24 153,73 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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

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

0,00 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

Teresa Kocbach Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-04-20
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