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• 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 2019-07-15

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.poznan.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

Wojciech Romuald Leppert Wiceprezes TAK

Elżbieta Violetta
Tomaszewska

Wiceprezes Zarządu TAK

Dominika Kamińska Skarbnik TAK

Barbara Grochal Członek Zarządu TAK

Grażyna Jaroszczyk Członek Zarządu TAK

Karolina Piskorz Kryk Członek Zarządu TAK

Monika Anna Pyszczorska Członek Zarządu TAK

Barbara Maria Mocek Członek Zarządu TAK

POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Stowarzyszenia jest:
1. promowanie filozofii i zasad 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. poprawa jakości życia chorych, w tym pozyskiwanie środków 
finansowych,
5. pomoc dla chorych objętych opieką paliatywną i wspieranie ich bliskich,
6. wspieranie opieki nad chorymi,
7. działanie na rzecz opieki nad chorymi i ich bliskimi,
8. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, w tym 
wszelkich schorzeń prowadzących do niepełnosprawności,
9. prowadzenie programu wsparcia dla rodzin i bliskich pacjentów, 
również w okresie żałoby.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

Bogusław Stelcer Sekretarz TAK

Bernadeta Teresa
Gliszczyńska

Przewodniczący TAK

Henryk Krystek Wiceprzewodniczący TAK
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy, pielęgniarek, 
psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów, 
duchownych, wolontariuszy i innych osób sprawujących opiekę 
paliatywną i długoterminową oraz osób, przygotowujących się do 
sprawowania opieki nad chorymi i rodzin chorych, w tym także 
podejmowanie działań mających na celu stwarzanie warunków dla 
prowadzenia takiej działalności,
2. organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, 
spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą,
3. działalność wydawniczą, gromadzenie, archiwizację i 
rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, edukacyjnych i literatury 
(na różnych nośnikach) z różnych dziedzin nauki mających zastosowanie w 
medycynie i opiece paliatywnej,
4. 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,
5. 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,
6. pomoc w funkcjonowaniu i wyposażaniu Hospicjum Palium,
7. popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki 
sprawowanej przez przeszkolone osoby i zespoły,
8. 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,
9. organizowanie, wyposażanie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu 
pomocnego w sprawowaniu właściwej opieki domowej nad chorymi,
10. 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,
11. nabór i szkolenie wolontariuszy,
12. 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,
13. prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej pozyskiwanie 
środków na działalność statutową, z której zysk musi być przeznaczany 
wyłącznie na realizację celów statutowych, polegającej na:
a. sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.73.Z,
b. sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.74.Z,
c. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach, PKD 47.61.Z,
d. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.62.Z,
e. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, PKD 
77.11.Z,
f. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.39.Z,
g. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 
78.30.Z,
h. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, PKD 
93.13.Z,
i. przygotowywanie i podawanie napojów, PKD 56.30.Z.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

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

100000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2018 roku organizowane i finansowane były różne formy 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. Udzielono pomocy w funkcjonowaniu i 
wyposażaniu Hospicjum Palium. Pacjenci zostali zaopatrzeni w potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz w materiały i 
środki konieczne w prawidłowej opiece nad chorymi i służące poprawie jakości ich życia. W 2018 roku były organizowane 
koncerty, wystawy, prelekcje, festyny – podczas tych spotkań rozmawialiśmy i opowiadaliśmy Hospicjum Palium oraz o 
potrzebach osób chorych. Przeprowadzane w 2018 roku wykłady oraz spotkania w szkołach służyły promocji idei wolontariatu i 
opieki paliatywnej w przedszkolach, szkołach w śród studentów i w grupach senioralnych. W 2018 roku został zorganizowany 
kolejny kurs kandydatów na wolontariuszy medycznych. Kurs obejmuje tematykę pielęgnacji i rehabilitacji chorego, problemów 
psychologicznych chorych, potrzeb duchowych pacjentów. Dzięki tym działaniom Oddział Medycyny Paliatywnej Szpitala 
Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu pozyskał przeszkolonych wolontariuszy na oddział szpitalny. W ramach 
wolontariatu akcyjnego, w ramach którego organizowane były zbiórki publiczne, rozpowszechniane były materiały szkoleniowe, 
edukacyjne i promocyjne, mających na celu szerzenie idei opieki paliatywnej i pomoc osobom u schyłku życia.

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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4.2. 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

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)

Dofinansowanie wynagrodzeń personelu 
medycznego Oddziału Szpitala Klinicznego 
Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu 
Medycznego w poznaniu tj. Oddziału Medycyny 
Paliatywnej. Decyzją Walnego Zgromadzenia 
polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej 
Oddział w Poznaniu przekazano darowiznę na 
wypłatę dodatków do wynagrodzeń dwóch 
opiekunów medycznych i czterech 
rehabilitantów pracujących na Oddziale 
Medycyny paliatywnej- darowizna pieniężna 
została przekazana na rachunek bankowy dla 
Szpitala Klinicznego.

86.90.E 80 000,00 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)

Organizowanie i finansowanie różnych form 
opieki nad pacjentami objętymi stacjonarną i 
domową opieką paliatywną. W 2018 roku 
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział 
w Poznaniu zakupiło leki, materiały 
opatrunkowe i specjalistyczne i odżywki z 
przeznaczeniem dla pacjentów stacjonujących w 
Oddziele Medycyny Paliatywnej. W 2018 roku z 
pomocy finansowej na zakup leków, odżywek i 
materiałów opatrunkowych skorzystali także 
pacjenci Hospicjum Domowego działającego 
przy Hospicjum Palium w Poznaniu.

86.90.E 149 731,30 zł

3

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)

Dofinansowanie rozbudowy Hospicjum Palium. 
Sfinansowanie modernizacji parkingu przy 
budynku hospicjum. W tym celu konieczne było 
przygotowanie terenu pod rozbudowę. 
Skutkowało to uzyskaniem pozwolenia na 
wycinkę drzew w miejscu przeznaczonym na 
parking. Efektem podjętych działań 
modernizacyjnych jest utworzenie nowych 
miejsc parkingowych dla rodzin chorych, 
pracowników oraz innych osób odwiedzających 
hospicjum. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a 
jej oddanie do użytku planowane jest na trzeci 
kwartał 2019 roku. Całkowity koszt jej 
wykonania będzie opiewał na wyższą kwotę. W 
2018 roku zmodernizowano również instalację 
elektryczną w budynku Hospicjum (58 179,00 zł).

86.90.E 485 910,30 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) 2 570 808,13 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 935 427,10 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 47 170,69 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 212 407,14 zł

e) pozostałe przychody 1 375 803,20 zł

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)

Zaopatrywanie chorych w materiały 
opatrunkowe i medykamenty niezbędne w 
leczeniu obrzęku limfatycznego - w 
działającej na terenie Hospicjum Palium 
Poradni Obrzęku Limfatycznego. Leczenie 
to wymaga stosowania rękawów i pończoch 
uciskowych oraz stosowania bandażowania 
kończyn dolnych i górnych na których 
obrzęk limfatyczny występuje. Polskie 
Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w 
Poznaniu finansuje zakup materiałów 
uciskowych i opatrunkowych w cenach 
hurtowych a następnie pacjent zwraca 
wartość zakupionych dla niego artykułów 
medycznych.

86.90.E 0,01 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 935 427,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 124 000,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 154 442,02 zł

2.4. Z innych źródeł 356 939,01 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 1 677 070,61 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 716 056,88 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 101 366,68 zł 716 056,88 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Pomoc dla pacjentów Hospicjum Palium i hospicjum domowego - zakup leków 149 708,41 zł

2 Rozbudowa Hospisjum Palium - remont parkingu(zapłata częściowa) 427 731,30 zł

3 Remont Hospicjum Palium - modernizacja sieci elektrycznej 58 179,00 zł

4 Dofinansowanie wynagrodzeń personelu medycznego Hospicjum Palium - opiekunów 
medycznych i rehabilitantów

80 000,00 zł

1 Pomoc dla pacjenta - Michał Łuczak 2 697,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

124 000,00 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:

1 770,00 zł

344 833,40 zł

285 890,00 zł

104 648,62 zł

417 300,00 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 -7 153,21 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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

942 580,31 zł 716 056,88 zł

47 170,69 zł 0,00 zł

0,00 zł

157,66 zł

0,00 zł

111 458,02 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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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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)

1 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)

1,00 etatów

32 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

87 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)

5 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

5 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 162 883,48 zł

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

162 883,48 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) 

3 500,00 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

44 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  OKw 
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)

2 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 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

4 osób

40 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

30 064,08 zł

30 064,08 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 132 819,40 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 162 883,48 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

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

1 Opieka domowa nad 
osobami chorymi 
terminalnie oraz inne formy 
pomocy na rzecz przewlekle 
i nieuleczalnie chorych -
KOMPLEKSOWA TERAPIA 
PRZECIWOBRZĘKOWA

Pomoc przewlekle i 
nieuleczalnie chorym 
pacjentom poznańskiego 
hospicjum

MIASTO POZNAŃ 94 000,00 zł

2 Liderzy MOTYLEGO 
WOLONTARIATU w posłudze 
ludziom

Promocja idei opieki 
paliatywnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

10 000,00 zł

3 Wrażliwość jest kluczem - 
pomagamy i rozwijamy 
ponad niemożliwościami

Promocja idei opieki 
paliatywnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

10 000,00 zł

4 Rozszerzamy dobre praktyki 
wolontariatu medycznego

Promocja idei opieki 
paliatywnej

URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

10 000,00 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

3 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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

Dominika Kamińska - Skarbnik
Jacek Łuczak - Prezes 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

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

2019-07-15
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