
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-19

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina POZNAŃ

Powiat POZNAŃ

Ulica OS. RUSA Nr domu 55 Nr lokalu 

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-245 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 61-873-83-06

Nr faksu 61-873-83-06 E-mail 
ptopop@oncology.am.pozna
n.pl

Strona www www.hospicjum-palium.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-01-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 63103823800000 6. Numer KRS 0000031654

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

Jacek Łuczak Prezes TAK

Ewa Bączyk Wiceprezes TAK

Maciej Kluziak Wiceprezes TAK

Małgorzata Makowska Skarbnik TAK

Iwona Wesołowska Sekretarz TAK

Barbara Grochal Członek Zarządu TAK

Grażyna Jaroszyk Członek Zarządu TAK

Elżbieta Tomaszewska Członek Zarządu TAK

Magdalena Urbaniak Członek Zarządu TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania Towarzystwa jest „ wdrażanie i rozwijanie opieki 
paliatywnej i leczenia paliatywnego u osób z zaawansowaną chorobą 
nowotworową i innych chorych w terminalnym okresie choroby, 
reprezentowanie osób, które zajmują się opieką, szerzenie i rozwijanie 
zasad i standardów tej opieki.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Towarzystwo na terenie swego działania realizuje swoje cele, przede 
wszystkim poprzez:
1. promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej organizując koncerty, 
wystawy, prelekcje, spotkania, festyny itp.
2. kształcenie w dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej, leczenia bólu, 
obrzęku limfatycznego i innych objawów przewlekłych, postępujących 
schorzeń o niekorzystnym rokowaniu.
3. popieranie badań naukowych i badawczo rozwojowych w dziedzinach 
mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej
4. organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy, pielęgniarek, 
psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów i 
innych osób sprawujących opiekę paliatywną i długoterminową oraz osób 
przygotowujących się do sprawowanie opieki nad chorymi i rodzin 
chorych, w tym także podejmowanie działań mających na celu stwarzanie 
warunków dla prowadzenia takiej działalności.”
5. organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, 
spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą.
6. działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów 
szkoleniowych, edukacyjnych i literatury ( na różnych nośnikach) z różnych 
dziedzin nauki mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej 
7. Budowanie, rozbudowywanie  istniejących zakładów opieki zdrowotnej 
przeznaczonych dla chorych objętych opieką paliatywną lub 
długoterminową, pomoc organizacyjną i finansową w uruchamianiu, 
wyposażaniu oraz funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, poradni, sal 
rehabilitacyjnych i innych w zależności od potrzeb opieki paliatywnej.”
8. organizowanie i finansowanie innych form opieki nad chorymi 
wymagającymi postępowania objawowego i leczenia paliatywnego, w tym 
działania mające na celu zapewnienie chorym stosownej do potrzeb 
opieki lekarskiej, pielęgniarskiej rehabilitacji, terapii, pomocy 
psychosocjalnej, duchowej i wolontaryjnej.
9. pomoc w funkcjonowaniu i wyposażaniu Hospicjum Palium.
popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki 
sprawowanej przez przeszkolone osoby i zespoły.
10. zaopatrywanie chorych w potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny 
oraz w materiały i środki konieczne w prawidłowej opiece nad chorymi i 
służące poprawie jakości życia chorych;
11. organizowanie, wyposażanie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu 
pomocnego w sprawowaniu właściwej opieki domowej nad chorymi;
12. organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych z różnych 
dziedzin mających zastosowanie w opiece paliatywnej dla chorych, ich 
rodzin, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, terapeutów, psychologów, 
pracowników socjalnych i innych;
13. nabór i szkolenie wolontariuszy;
14. pomoc w urzeczywistnianiu poprawy jakości życia chorych i ich rodzin, 
w tym także pomoc finansowa, informowanie o prawach i uprawnieniach, 
specjalistyczne poradnictwo, wsparcie i pomoc socjalną.

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

Józef Zieleziński Przewodniczący TAK

Irena Piechocka Wiceprzewodnicząca TAK

Bogusław Stelcer Sekretarz TAK

Druk: MPiPS 2



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

100000

3

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Towarzystwo w roku 2014 główny wysiłek organizacyjny i finansowy skupiło na dalszym 
współfinansowaniu rozbudowy i wyposażania Hospicjum  Palium w Poznaniu. Zgodnie z umową 
zawartą z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – inwestora rozbudowy, 
W wyniku podjętych prac budowlanych powstał nowy 13 łóżkowy oddział medycyny paliatywnej 
spełniający najwyższe standardy opieki nad chorymi objętymi opieką i leczeniem paliatywnym.  Za 
pieniądze Towarzystwa wyposażono nowe sale pobytu dziennego, wybudowano nowy taras, 
odnowiono elewację Hospicjum. Rozpoczęto także prace nad dalszą rozbudową Hospicjum o tzw. 
podcienie, w których swoje pomieszczenia otrzyma Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, leczący obrzęk 
limfatyczny, a także psychologowie. Na te prace Towarzystwo przeznaczyło ponad 600.000,00 złotych ( 
koncepcja i projekt architektoniczny, współfinansowanie prac budowlanych). Poza tym Towarzystwo 
wzorem lat ubiegłych wspierało bieżącą działalność Hospicjum Palium, zarówno stacjonarną, jak też 
ambulatoryjną i domową oraz podejmowało działania zmierzające do poprawy jakości życia chorych, 
poprzez dofinansowanie bieżących potrzeb pacjentów przebywających na oddziale medycyny 
paliatywnej Hospicjum Palium, poprzez zakup dodatkowego wyposażenia oddziału, a także zakup 
potrzebnej aparatury medycznej i środków pomocnych w utrzymywaniu higieny, a także w zakresie 
dożywiania pacjentów. Pomagano także pacjentom objętym domową opieką paliatywną w zakupie 
niezbędnych leków i wyrobów medycznych i suplementów diety ( odżywki), a także wspierając 
finansowo i rzeczowo pacjentów najbardziej potrzebujących. Towarzystwo zaangażowane było również 
w prowadzenie  wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. W dalszym ciągu Towarzystwo 
angażowało się w działania edukacyjne i kampanie społeczne mające na celu szerzenie idei opieki 
paliatywnej i uwrażliwiające na ludzkie cierpienie. Budowano także w szkołach struktury Motylego 
wolontariatu, podejmując działania edukacyjne, których celem było uwrażliwienie dzieci i młodzieży, a 
także środowisk lokalnych na potrzeby cierpiących chorych, a także osób i dzieci 
osieroconych.Towarzystwo realizowało także zadania publiczne na terenie województwa 
wielkopolskiego w dziedzinie leczenia obrzęku limfatycznego oraz rozwoju idei wolontariatu wśród 
różnych środowisk.

Druk: MPiPS 3



 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Promowanie filozofii i 
podstaw opieki 
paliatywnej poprzez 
działania edukacyjne na 
rzecz różnych 
środowisk, w tym dzieci 
i młodzieży oraz 
seniorów. W ramach 
szkolnego  Motylego 
Wolontariatu 
zachęcano dzieci i 
młodzież do 
podejmowania 
aktywności społecznej 
na rzecz chorych 
objętych opieką 
paliatywną także na 
rzecz dzieci 
osieroconych, poprzez 
aktywizowanie 
własnego środowiska 
rówieśniczego, 
rodzinnego i lokalnego, 
do aktywnej pomocy. 
Pomoc ta ogniskowała 
się zarówno na chorych  
w samym Hospicjum, 
jak też w sposób 
pośredni poprzez 
podejmowanie 
różnorodnych inicjatyw 
społecznych, 
kulturalnych i 
edukacyjnych. Zbierano 
także pieniądze na 
rzecz Hospicjum lub na 
rzecz konkretnych, 
potrzebujących pomocy 
chorych, także w 
ramach kampanii 1% 
podatku na rzecz 
Hospicjum.

92.12,Z

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

Druk: MPiPS 4
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ochrona i promocja 
zdrowia

Organizowanie i 
finansowanie różnych 
form opieki nad 
pacjentem objętymi 
stacjonarną i domową 
opieką paliatywną. 
Pomoc w zakupie 
niezbędnych leków, 
wyrobów medycznych i 
suplementów diety ( 
odżywki), dożywianie 
chorych na oddziale 
medycyny paliatywnej. 
Zakup na potrzeby 
oddziału medycyny 
paliatywnej sprzętu 
medycznego służącego 
poprawie jakości życia 
chorych ( miedzy 
innymi materaców 
przeciwodleżynowych i 
specjalistycznych łóżek, 
skanera naczyń 
krwionośnych 
ułatwiającego wkłucia 
do żył) itp.)Zakup 
klimatyzatorów, żaluzji 
okiennych, 
przedmiotów wystroju 
wnętrz, wyposażanie 
sali dziennego pobytu 
przeznaczonej dla 
chorych i ich rodzin. 
Pomoc materialna i 
finansowa dla 
najbardziej 
potrzebujących 
pacjentów. 
Prowadzenie 
wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego i 
łóżek szpitalnych

85,14,F

Druk: MPiPS 5



4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

ochrona i promocja 
zdrowia

Współfinansowanie 
rozbudowy Hospicjum 
Palium - oddanego do 
użytku w 2014r. 
nowego 13 łóżkowego 
oddziału medycyny 
paliatywnej, rozbudowa 
w tzw. podcieniach 
Hospicjum na potrzeby 
Ośrodka Rehabilitacji 
Dziennej oraz 
działalności 
psychoterapeutycznej i 
edukacyjnej w 
dziedzinie medycyny 
paliatywnej. 
Odnawianie elewacji 
Hospicjum i 
wybudowanie nowego 
tarasu dla chorych. 
Towarzystwo 
współfinansowało także 
wyposażanie nowych 
sal chorych i służących 
chorym pomieszczeń 
socjalnych. 
Prowadzono także 
intensywne działania 
zmierzające do 
pozyskania nowego 
terenu pod budowę 
parkingu na potrzeby 
Hospicjum

85,59,B

Druk: MPiPS 6
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Zaopatrywanie chorych 
w potrzeby sprzęt i 
materiały medyczne 
niezbędne go leczenia 
obrzęku limfatycznego. 
W ramach Ośrodka 
Rehabilitacji Dziennej 
Hospicjum Palium oraz 
domowej działalności 
rehabilitacyjnej 
prowadzone jest przede 
wszystkim leczenia 
obrzęku limfatycznego, 
które dla podtrzymania 
skuteczności zabiegów 
wymaga stosowania 
rękawów i pończoch 
uciskowych oraz 
stosowanie 
bandażowania kończyn 
dolnych i górnych. 
Wymagane są do tego 
specjalistyczne wyroby 
medyczne. 
Towarzystwo pomaga 
chorym w pozyskaniu 
tych wyrobów po 
cenach hurtowych w 
dniu zakończenia 
rehabilitacji, bez 
konieczności 
oczekiwania na 
zrealizowanie 
indywidualnego 
zamówienia u 
producenta lub 
dostawcy.

85,14,F

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: MPiPS 7



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,055,032.28 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 995,737.53 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 38,070.50 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 18,039.92 zł

e) Pozostałe przychody 3,184.33 zł

0.00 zł

0.00 zł

126,750.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 216,405.81 zł

120.00 zł

126,060.88 zł

64,325.97 zł

25,898.96 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

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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 584,772.33 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 126,750.00 zł

Druk: MPiPS 8
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2.4. Z innych źródeł 127,104.14 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -492,880.70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -655.77 zł

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 507,044.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 674,148.21 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,675,647.55 zł 674,148.21 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

1,488,618.23 zł 674,148.21 zł

38,726.27 zł 0.00 zł

0.00 zł

960.86 zł

147,342.19 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 ochrona zdrowia 592,193.17 zł

2 działalność charytatywna 76,030.11 zł

3 organizacja i promocja wolontariatu 5,924.93 zł

1 wspieranie działalności i rozbudowa Hospicjum Palium 22,089.49 zł

2 pomoc dla chorych dzieci w Hospicjum 153.30 zł

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

4,573.88 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

2.0 osób

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

1.5 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 10



3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 208,644.78 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

79,323.36 zł

62,250.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

17,073.36 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 129,321.42 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

0.00 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

494.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

24.00 osób

470.00 osób

Druk: MPiPS 11



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)

1,863.17 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

3,416.26 zł

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

2,350.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie wyłącznie 
za wykonywanie pracy innej niż ta, która wynika z ich 
obowiązków jako członków Zarządu, którą wykonują 
społecznie.

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)

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

0.00 zł

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

5,207.38 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

1 Zapewnienie opieki 
domowej osobom chorym 
terminalnie oraz wsparcie 
innych działań 
podejmowanych na rzecz 
osób przewlekle i 
nieuleczalni chorych

Kompleksowa terapia 
przeciwobrzękowa

Miasto Poznań 94.75 zł

2 Dofinansowanie 
Wyposażenia Hospicjum 
Palium

Doposażenie nowego Oddziału 
Medycyny Paliatywnej

Gmina Komorniki 22,000.00 zł

3 Dofinansowanie 
Wyposażenia Hospicjum 
Palium

Doposażenie nowego Oddziału 
Medycyny Paliatywnej w sprzęt 
medyczny

Gmina Kostrzyn 10,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Jacek Łuczak
Małgorzata Makowska

wypełniono sprawozdanie 
17.06.2015

Data wypełnienia sprawozdania
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