
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-14

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@hospicjum-palium.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

2001-09-19

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

GRAŻYNA JAROSIK WICEPREZES ZARZĄDU TAK

ELŻBIETA VIOLETTA 
TOMASZEWSKA

WICEPREZES ZARZĄDU TAK

KAROLINA PISKORZ KRYK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

MONIKA ANNA 
PYSZCZORSKA

SKARBNIK TAK

BARBARA MARIA MOCEK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

ALEKSANDRA JUSTYNA 
SKOTARCZAK

CZŁONEK ZARZĄDU TAK

MACIEJ JAROSŁAW SOPATA PREZES TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Edukacja i wzrost świadomości:
1. promowanie filozofii i zasad opieki paliatywnej
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
Bezpośrednia pomoc chorym i ich rodzicom:
1. poprawa jakości życia chorych, w tym pozyskiwanie środków 
finansowych
2. pomoc dla chorych objętych opieką paliatywną i wspieranie ich bliskich
3. działanie na rzecz opieki nad chorymi i ich bliskimi
4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, w tym 
wszelkich schorzeń prowadzących do niepełnosprawności 
5. prowadzenie programu wsparcie da rodzin i osób, również w okresie 
żałoby

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

BERNADETA TERESA 
GLISZCZYŃSKA

SEKRETARZ TAK

URSZULA GRAŻYNA 
KRZYŻAŃSKA

WIECEPRZEWODNICZĄC
Y

TAK

JÓZEF ZIELIŃSKI PRZEWODNICZĄCY TAK
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1. promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej, poprzez 
organizowanie koncertów, wystaw, prelekcji, spotkań, festynów oraz 
imprez sportowych
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 sprawowania opieki nad chorymi i rodzin 
chorych, w tym także podejmowanie działań mających na celu stwarzanie 
dla prowadzenia takiej działalności
5. organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, 
spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą.
6. działalność wydawczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów 
szkoleniowych, edukacyjnych i literatury (w 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 zapewnianie 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 koniecznie w prawidłowej opiece nad chorym 
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 urzeczywistnieniu poprawy jakości życia chorych i ich rodzin, 
w tym także pomoc finansowa, informowanie o prawach i uprawnieniach, 
specjalistyczne poradnictwo, wsparcie i pomoc socjalną.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

100041

13

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

2020:
Finansowanie różnych form opieki dla pacjentów Hospicjum Palium i ich rodzin – również w ramach hospicjum domowego: 
zakup leków, środków opatrunkowych, pielęgnacyjnych, higienicznych. Organizowanie okolicznościowych bonów, paczek dla 
rodzin Pacjentów oraz dzieci osieroconych.
Zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy następujące wydarzenia, koncerty, festyny i akcje: Charytatywny Koncert dla 
Przyjaciół i Dobrodziejów Hospicjum Palium w Auli UAM (jeszcze przed pandemią), Z miłością na słodko dla Hospicjum Palium 
(wspólnie z zaprzyjaźnionymi firmami); III edycja charytatywnego Biegu Motyli (zapisy wirtualne z powodu pandemii 
koronawirusa, ponad 590 uczestników); Dzień dla Hospicjum Palium podczas Jarmarku Świętojańskiego (lipiec 2020); pozostałe 
wydarzenia plenerowe, w których co roku braliśmy udział zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa. 
Ale kiedy tylko było to bezpieczne organizowaliśmy działania wokół Hospicjum – np. Majówka (sprzątanie ogrodu w Hospicjum 
przy pomocy wolontariuszy).
W wersji „zdalnej” – poprzez spotkania wirtualne zorganizowaliśmy: Dzień Wolontariusza (05 grudnia 2020), w naszym 
spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób. Chcieliśmy poprzez spotkanie uhonorować wszystkich wolontariuszy, którzy w trudnym 
2020 roku mocno z nami współpracowali. Ale nie zapominamy o walorach edukacyjnych – w spotkaniu z wolontariuszami 
pokazujemy różne oblicza wolontariatu – poprzez prelekcje z ciekawymi ludźmi – w ten sposób staramy się kształtować wzorce 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej, które rozumieją ideę wolontariatu i realizują się poprzez wypełnianie jej założeń – bo 
„pomaganie dodaje skrzydeł”. W ten sposób staramy się budować relacje z wolontariuszami i tworzyć wspólnotę Motylego 
wolontariatu

Braliśmy udział w zdalnych prelekcjach, spotkaniach z uczniami i nauczycielami w ramach działań edukacyjnych i dla rozbudowy 
sieci szkolnego wolontariatu. Zrealizowaliśmy ponad 20 spotkań, w których wzięło udział ponad 350 osób (zarówno uczniowie 
jak i nauczyciele poznańskich szkół). Spotkania organizowane były poprzez platformy elektroniczne. Podczas spotkań 
opowiadaliśmy o idei wolontariatu na przykładzie tego, który jest skupiony i działa wokół Hospicjum Palium. Wyjaśnialiśmy 
znaczenie opieki paliatywnej i przedstawialiśmy sposoby, poprzez które które szkoły/ klasy mogą włączyć się do realnego 
działania, pomagania Pacjentom Hospicjum Palium. 

Podczas naszych akcji w przestrzeni miejskiej jak i na spotkaniach dedykowanych oprócz propagowania idei opieki paliatywnej i 
wolontariatu pozyskujemy Przyjaciół i rozmawiamy o potrzebach Hospicjum Palium także kwestujemy (zbiórki publiczne).
Dzięki działaniom zewnętrznym i pozyskanym funduszom - udało się w 2020 roku dokończyć remont łazienek w Hospicjum 
Palium. Naszym celem było dostosowanie ich do możliwości i potrzeb pacjentów. 

Organizacja projektu Kompleksowej Terapii Przeciwobrzękowej dla pacjentów z masywnym i utrwalonym obrzękiem 
limfatycznym w celu poprawy jakości życia poprzez działania fizjoterapeutyczne w domu pacjenta.
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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 dla 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 konto bankowe Szpitala 
Klinicznego, któremu podlega Hospicjum Palium.

86.90.E 50 000,00 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 2020 roku 
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział 
w Poznaniu zakupiło leki, odżywki, materiały 
opatrunkowe, higieniczne i pielęgnacyjne z 
przeznaczeniem dla pacjentów stacjonujących w 
Oddziale Medycyny Paliatywnej. Z pomocy 
finansowej na zakup leków, odżywek i 
materiałów opatrunkowych skorzystali także 
pacjenci Hospicjum Domowego działającego 
przy Hospicjum Palium w Poznaniu.

86.90.E 104 952,72 zł

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 751 161,87 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 104 095,44 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 57 310,13 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 515 383,34 zł

d) przychody finansowe 17 235,14 zł

e) pozostałe przychody 1 057 137,82 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 
występuje obrzęk limfatyczny. 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 0,00 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

1 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Prowadzenie 
działalności gospodarczej przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu 
polega na administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami otrzymanymi w formie 
darowizny. Przychodami działalności gospodarczej są czynsze za wynajem lokali, natomiast 
koszty obejmują wydatki dotyczące utrzymania nieruchomości. Cały dochód uzyskany  
prowadzonej działalności gospodarczej przekazany jest na cele działalności statutowej.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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1 104 095,44 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 140 060,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 377 726,22 zł

2.4. Z innych źródeł 129 280,21 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 2 466 838,94 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 660 571,86 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 DAROWIZNA - WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA 316 024,45 zł

2 DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PERSONELU MEDYCZNEGO HOSPICJUM PALIUM - 
OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH I REHABILITANTÓW

50 000,00 zł

3 POMOC DLA PACJENTÓW HOSPICJUM PALIUM - ZAKUP LEKÓW 103 773,71 zł

4 ROZBUDOWA HOSPICJUM PALIUM - REMONT ŁAZIENEK ORAZ REMONT DYŻUREK LEKARSKICH 190 773,70 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

140 060,00 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:

40,00 zł

510 771,44 zł

273 397,40 zł

42 134,04 zł

0,00 zł

36 000,00 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)

515 383,34 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 204 202,59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 269 367,66 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 603 888,82 zł 660 571,86 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

899 892,85 zł 294 547,41 zł

57 310,13 zł 0,00 zł

246 015,68 zł

314,20 zł

0,00 zł

400 355,96 zł 366 024,45 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 33 566,71 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 269 367,66 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

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)

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

42 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

76 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)

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 186 115,63 zł

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

186 115,63 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)  

443,23 zł

219 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

19 osób

200 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

51 600,00 zł

51 600,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 134 515,63 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 186 115,63 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)

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

1 Kompleksowa Terapia 
Przeciwobrzękowa

Poprawa jakości życia poprzez 
zmniejszenie i zmiękczenie 
obrzęków na nogach lub rękach. 
Dopasowanie odpowiedniej 
odzieży kompresyjnej i edukacja 
pacjentów.

Urząd Miasta Poznania 96 800,00 zł

2 ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY 
OSOBISTEJ DLA PERSONELU 
HOSPICJUM PALIUM

OCHRONA PERSONELU I 
PACJENTÓW HOSPICJUM 
PALIUM PRZED SKUTKAMI 
PANDEMII COVID-19

URZĄD MIASTA POZNANIA 2 500,00 zł

3 ROZWÓJ I EDUKACJA DZIECI, 
MŁODZIEŻY ORAZ 
NAUCZYCIELI W ZAKRESIE 
WOLONTARIATU

ROZWÓJ WOLONTARIATU DLA 
HOSPICJUM PALIUM, 
UPOWSZECHNIENIE IDEI 
WOLONTARIATU

URZĄD MIASTA POZNANIA 3 480,00 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

4 300,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Maciej Sopata 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

2021-10-14
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