
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina ŻYRARDÓW

Powiat ŻYRARDOWSKI

Ulica SALEZJAŃSKA Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość ŻYRARDÓW Kod pocztowy 96-300 Poczta ŻYRARDÓW Nr telefonu 783383220

Nr faksu 48468166123 E-mail 
niesculgewcierpieniu@gmail.
com

Strona www www: hospicjum-zyrardow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-02-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01588806300000 6. Numer KRS 0000197373

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Anna Lenkiewicz Prezes TAK

Henryk Chibowski Wiceprezes TAK

Mirosława Szymczak Skarbnik TAK

Justyna Repińska Sekretarz TAK

Wioletta Biała Członek TAK

Marcin Wiśniewski Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Elżbieta Zielińska Przewodnicząca TAK

Teresa Dąbrowska Członek TAK

Wiesława Jałmużna Sekretarz TAK

Krystyna Nietrzebka Wiceprzewodnicząca TAK

Łukasz Kalużny Członek TAK

STOWARZYSZENIE "NIEŚĆ ULGĘ W CIERPIENIU" IM. OJCA PIO I MATKI TERESY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) Niesienie pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe oraz w 
wyjątkowych przypadkach na inne choroby przewlekłe.
2) Udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy organizacyjnej, prawnej, 
medycznej, socjalnej, psychologicznej i duchowej osobom cierpiącym na 
choroby nowotworowe.
3) Wspierania rodzin osób dotkniętych problemem onkologicznym.
4) Tworzenie i prowadzenie ośrodków opieki hospicyjnej (hospicja 
stacjonarne, ośrodki dziennego pobytu, hospicja domowe) i 
organizowanie w nich zajęć zgodnie z potrzebami pacjentów i zaleceniami 
lekarzy.
5) Systematyczna edukacja kadry pracującej w ośrodkach, o których mowa 
w punkcie 4 i wolontariatu.
6) Rozpowszechnianie na terenie działania Stowarzyszenia właściwych 
postaw wobec osób umierających.
7) Prowadzenie profilaktyki nowotworowej.
8) Obrona interesów osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich 
rodzin.
9) Rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin dotkniętych problemem 
onkologicznym.
10) Rozwój i wspieranie różnych metod i rehabilitacji.
11) Prowadzenie innych działań służących osobom z chorobą 
nowotworową.
12) Współpraca z osobami fizycznymi, instytucjami, samorządami, 
organizacjami, których działalność mogłaby pomóc realizować cele 
Stowarzyszenia.
13) Współpraca z oddziałami miejscowego szpitala w zakresie użyczania 
sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, szkolenia wolontariatu i innych 
działań wspierających chorych onkologicznie lub przewlekle chorych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) Współdziałanie z władzami miasta i powiatu, innymi organizacjami 
pozarządowymi – regularne spotkania w forum organizacji pożytku 
publicznego organizowanym w powiecie żyrardowskim.
2) Pozyskiwanie środków finansowych  na cele statutowe – 1% podatku 
dochodowego, darowizny, składki członkowskie, ze środków publicznych 
(NFZ). 
3) Przeznaczenie zdobytych funduszy na organizowanie i funkcjonowanie 
Hospicjum Domowego (szkolenie personelu, zakup sprzętu medycznego i 
ortopedycznego, utrzymanie siedziby biuro, pracowników Hospicjum 
Domowego, konserwacja sprzętu medycznego), promocja Stowarzyszenia 
(ulotki, strona internetowa)
4) Organizowanie i prowadzenie Wolontariatu
5) Kontynuacja działań mających na celu budowę ośrodka hospicyjnego.

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

500

5

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

1) Hospicjum Domowe – od 01.01.2016 NZOZ Hospicjum Domowe Stowarzyszenia „Nieść Ulgę w 
Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy objęło opieką 58 pacjentów z Żyrardowa, powiatu 
żyrardowskiego oraz grodziskiego. Wieloraka pomoc pacjentom udzielana była przez lekarzy, 
pielęgniarki, psychologa, rehabilitantkę, kapłana, a także wolontariuszy. 28 pacjentów korzystało 
również ze specjalistycznego sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego wypożyczanego przez Hospicujm. 
Stowarzyszenie świadczyło nieodpłatną usługę wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, jak również nie 
pobierało opłat od pacjentów, którym była świadczona pomoc.
2) Wolontariat – w 2016 roku na rzecz Stowarzyszenia zaangażowanych było 20 wolontariuszy, którzy 
włączali się poprzez współprowadzenia biura Hospicjum Domowego,  odwiedzanie pacjentów/pomoc w 
domach; oprawę oraz uczestnictwo z rodzinami w Eucharystii w intencji zmarłych Pacjentów; 
organizację Światowego Dnia Chorego, spotkania okolicznościowe (Wigilia, Wielkanoc); prowadzenie 
rekolekcji „po stracie bliskiej osoby”; promocję Stowarzyszenia i dystrybucję ulotek. Również w 2016 
roku kontynuowana była współpraca z Wolontariuszami Zespołu Szkół nr 3 i 7 w Żyrardowie. 
Wolontariusze ci, przygotowali upominki świąteczne, którymi obdarowano rodziny pacjentów.
3)Promocja Stowarzyszenia – Członkowie lub inne osoby angażujące się na rzecz Stowarzyszenia 
promowali jego działalność  poprzez osobiste świadectwo, docieranie ulotkami i plakatami do 
mieszkańców miasta i okolic informującymi o Stowarzyszeniu i jego założeniach i możliwością 
przekazywania 1% podatku dochodowego na OPP. Informowanie o działalności Stowarzyszenia w 
parafiach miasta i okolic, poprzez stronę: 
www.niesculgewcierpieniu-zyrardow.pl oraz lokalne media (telewizja, gazety).
4) Organizowanie przy współpracy Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Siloe” z Żyrardowa 
regularnych Mszy Świętych w intencji zmarłych Pacjentów Hospicjum Domowego oraz rekolekcji „Po 
stracie bliskiej Osoby”.
5) Kontynuowano działania mające na celu budowę ośrodka hospicyjnego – kilkukrotne konsultacje z 
przedstawicielami Urzędu Miasta Żyrardowa na temat możliwości pozyskania działki pod budowę 
ośrodka; analizy projektu budowy, konsultacje z przedstawicielami Regionalnych Programów 
Operacyjnych w sprawie możliwości pozyskania środków na budowę z funduszy europejskich.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-07-16 3



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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

promocja i organizacja 
wolontariatu

1) Współprowadzenie 
Biura Hospicjum 
Domowego
2) Odwiedzanie 
pacjentów/ pomoc w 
domach.
3) Udział w promocji 
Stowarzyszenia.
4) Oprawa Eucharystii w 
intencji zmarłych 
Pacjentów.
5) Prowadzenie rozmów 
duchowych z chorymi i 
członkami ich rodzin.
6) Organizacja Światowego 
Dnia Chorego.
7) Prowadzenie Rekolekcji 
"Po stracie bliskiej osoby"
8) Kontynuowanie 
współpracy z 
Wolontariuszami Zespołu 
Szkół nr 3 i 7
9) Wyjazdy formacyjno-
szkoleniowe 
Wolontariuszy. 3 
Wolontariuszy wzięło 
udział w konferencji 
"Wolontariusz hospicyjny 
świadkiem Bożego 
Miłosierdzia" (Radom, 7-
9.X), 8 - w konferencji: 
"Dochowość hospicyjna" 
(Warszawa, Ośrodek 
Konferencyjny 
Archidiecezji Warszawskiej 
przy Uniwersytecie im. 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, 30.09-
2.10).

91.33 D

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
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

1) NZOZ Hospicjum 
Domowe 
Stowarzyszenia 
otoczyło opieką 58 
Pacjentów z Żyrardowa, 
powiatu 
żyrardowskiego oraz 
grodziskiego. Otrzymali 
oni min. pomoc 
psychologa, 
rehabilitanta, lekarza, 
pielęgniarki oraz 
wolontariuszy.
2) Dodatkowo 28 
pacjentów skorzystało 
ze specjalistycznego 
sprzętu medyczno-
rehabilitacyjnego 
wypożyczanego przez 
Hospicjum.
3) Stowarzyszenie 
świadczyło nieodpłatną 
usługę wypożyczania 
sprzętu 
rehabilitacyjnego, jak 
również nie pobierało 
opłat od pacjentów, 
którym była świadczona 
pomoc. Dla pacjentów 
wszelkie usługi były 
świadczone 
nieodpłatnie.

91.33 D

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 489 206,97 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 161 493,08 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 10 761,89 zł

e) Pozostałe przychody 316 952,00 zł

0,00 zł

316 952,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 76 059,20 zł

3 242,00 zł

72 817,20 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 10 868,64 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)

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 463 974,17 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 85 327,13 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 85 327,13 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 316 952,00 zł
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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 161 493,08 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego 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: 263 099,97 zł 6 000,00 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

0,00 zł 3 000,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,69 zł

44 081,81 zł

219 017,47 zł 3 000,00 zł

1 1) Prowadzenia Hospicjum Domowego 3 000,00 zł

2 2) Lokata bankowa 79 327,13 zł

3 3) Promocja Stowarzyszenia 3 000,00 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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 
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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.)

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)

1,0 etatów

0,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

60,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

115,00 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)

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
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w 
tym:

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

b) inne osoby

40,00 osób

75,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 87 543,12 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

14 659,09 zł

14 659,09 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 72 884,03 zł

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

72 884,03 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 72 884,03 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

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)

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
(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

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)

7 295,26 zł

20,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

15,00 osób

5,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

2 500,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (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)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Marcin Wiśniewski, 13.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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