Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ "HOSPICJUM" W CHORZOWIE SZPITALNA 24 41-506
CHORZÓW CHORZÓW ŚLĄSKIE KRS 0000015960
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trawnia działalności jednostki nie jest ograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2019r - 31.12.2019r
4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć
przyszłości. Na chwilę obecną nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jego działalności.
5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), a
wynik finansowy i sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby informacje z nich wynikające były porównywalne.

Data sporządzenia: 2020-03-06
Data zatwierdzenia: 2020-06-29
Maria Nowosielska

Barbara Kopczyńska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej Hospicjum w Chorzowie nie wystąpiły żadne zobowiązania
finansowe.
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
W 2019 roku Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzoryjących. Nie zaciągało również w ich imieniu żadnych zobowiązań.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
AKTYWA:
Amortyzacja środków trwałych w 2019 r. ustalona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpisy amortyzacyjne środków
trwałych dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865). Umorzeń (amortyzacji) środków trwałych o niskiej
jednostkowej wartości początkowej dokonuje się w następujący sposób: do 4 000,00 zł ujmowane są w koszty zużycia materiałów i energii;
od 4 000,01 zł do 10 000,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu następującym
po miesiącu przyjęcia; od 10 000,01 zł podlegają amortyzacji według wskazanych metod i stawek. Materiały i towary wycenione są w
rzeczywistej cenie nabycia, tj. cenie zakupu. Należności w walucie krajowej wynikają z dokumentacji źródłowej i mają charakter nie
wymagający tworzenia rezerw. Środki pieniężne obejmują środki w walucie krajowej. Ich stan na 31.12.2019 roku ma pełne potwierdzenie w
dokumentacji.
PASYWA:
Zobowiązania krótkoterminowe w walucie krajowej wynikają z dokumentacji źródłowej i nie są przeterminowane. Zobowiązania
długoterminowe dotyczą spłat rat za zakupioną nieruchomość.
Szczegółowa struktura stanów i zmian w wartości majątku trwałego: Łącznie: Wart. brutto (01.01.19)-2837391,25 zł; (+)Przyjęcie ()Likwidacja- 0,00 zł; Wart. brutto (31.12.19)-2837391,25 zł; Umorzenie (01.01.19)-1055186,03 zł; Umorzenie (31.12.19)-1118438,12 zł;
Wart. netto (01.01.19)-1782205,22 zł; Wart. netto (31.12.19)-1718953,13 zł.
Wartości niemater. i prawne: Wart.brutto (01.01.19)-6150,00 zł; Wart. brutto (31.12.19)-6150,00 zł; Umorzenie (01.01.19)-5637,50 zł;
Umorzenie (31.12.19)-6150,00 zł; Wart. netto (01.01.19)-512,50 zł; Wart. netto (31.12.19)-0,00 zł.
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Struktura rzeczowa przychodów:
1) Przychody NFZ - 2877933,17 zł
2) Dotacje, dopłaty - 40300,00 zł; Urząd Miasta Chorzów - 38300,00 zł (Umowa 2261.2018 - 8300,00 zł; Umowa 2266.2018 - 30000,00
zł); Urząd Miasta Chorzów Pola Nadziei 228.2019 - 2000,00 zł.
3) Darowizny gotówkowe od firm i os. fizycznych - 95427,99 zł
4) Kwesty - 63745,48 zł
5) Wpłaty na rzecz OPP - 322012,76 zł
6) Fundacje i inne dotacje - 3000,00 zł
7) Inne - 19868,72 zł: Składki członkowskie - 264,00 zł; Nawiązki sądowe - 200,00 zł; Pozostałe przychody w tym amortyzacja - 19404,72
zł
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Przychody w 2019 r. wzrosły o 1,3% w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost przychodów zanotowano prawie we wszystkich grupach.
Przychody z NFZ w 2019 roku są na zbliżonym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. Znaczącą pozycją w przychodach Stowarzyszenia są
wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego. W 2019 roku został zanotowany wzrost wpływów z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych na rzecz OPP o 37 988,32 zł w stosunku do roku 2018.
Darowizny gotówkowe od firm i osób fizycznych wzrosły w 2019 roku o ok 3% w stosunku do roku ubiegłego. W ujęciu kwotowym wzrost
ten wyniósł 3074,24 zł .
W 2019 roku Stowarzyszenie otrzymało trzy dotacje z Urzędu Miasta Chorzów:
1. Dotacja nr 2261.2018 na wykonanie zadania publicznego „Wspieranie organizacji i promocji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór
nowych wolontariuszy” wyniosła w 2019 roku 8 300,00 zł. W ramach tego zadania powiększono działającą przy Hospicjum grupę
wolontariuszy. W pierwszej połowie roku porozumienia o współpracy wolontaryjnej podpisano z 9 nowymi wolontariuszami, a w drugiej
połowie z 4 nowymi wolontariuszami. Otrzymane środki zostały wydatkowane m.in. na: wynagrodzenia dla wykładowców zorganizowanie szkoleń praktycznych, udział w szkoleniach i konferencjach, środki ochronne dla wolontariuszy, upominki i poczęstunek,
materiały edukacyjne dla wolontariuszy, koszty utrzymania Centrum Wolontariatu.
2. Dotacja nr 2266.2018 na wykonanie zadania publicznego „Pomoc pozamedyczna podopiecznych Hospicjum w Chorzowie i ich
rodzinom w okresie choroby, pomoc w rodzinie w okresie żałoby oraz propagowanie działalności hospicyjnej” na kwotę 30 000,00 zł.
W ramach tego zadania chorzy otrzymali pomoc rehabilitantów, dzięki zabiegom usprawniającym poprawiła się ich jakość życia.
Wypożyczono drobny sprzęt taki jak rotorki, wózki, chodziki, itp. W domu chorego pomocy udzielono rodzinom chorych jak i
osobomw żałobie. Odbyło się 12 spotkań dla osób osieroconych Odbyła się msza roczna za zmarłych podopiecznych Hospicjum, po
której zorganizowano spotkanie z psychologiem, wolontariuszami, członkami Stowarzyszenia.. Dzieci osierocone otrzymały paczki z
okazji różnego rodzaju świąt. Zorganizowano wyjście do teatru, warsztaty artystyczne, piknik z młodzieżą Liceum im. Juliusza
Słowackiego. Otrzymane środki zostały wydatkowane między innymi na: wynagrodzenia dla rehabilitantów i psychologów
zorganizowanie spotkań, szkoleń, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe.
3. W 2019 roku Hospicjum w Chorzowie brało udział w XII jubileuszowej ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”. Otrzymało na ten cel
dotację z Urzędu Miejskiego w Chorzowie w wysokości 2 000,00 zł. - dotacja 228/2019. Celami Kampanii Pola Nadziei była
edukacja na rzecz ludzi nieuleczalnie chorych, nauka tolerancji i kształtowanie właściwych postaw prospołecznych. Ideą było również
propagowanie idei hospicyjnej poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w konkursach oraz uczestnictwo mieszkańców w spotkaniach
o charakterze charytatywnym i edukacyjnym, a także pozyskiwanie środków na opiekę nad pacjentami Hospicjum. Podczas akcji
odbywały się liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym oraz charytatywnym. Wszystkie zebrane środki przeznaczone
były na zakup sprzętu medycznego, lekarstw, środków opatrunkowych, a także na bieżące funkcjonowanie Hospicjum.
Wolontariusze działający w Stowarzyszeniu organizują zbiórkę pieniężną od września do grudnia przed Kościołami w Chorzowie i
Świętochłowicach.W 2019 roku suma wszystkich przychodówz kwest wyniosła 63 745,48 zł. (w tym z kwest jesiennych w parafiach 39
747,68 zł).
Inne przychody to odsetki bankowe oraz pozostałe przychody operacyjne, do których zaliczamy amortyzację środków trwałych sfinansowaną
dotacją niestanowiącą kosztów uzyskania. Zwrot części wydatków w ramach projektuUE "Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz
zagospodarowanie przyszłego otoczenia poprzez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym".
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty w układzie rodzajowym:
1) Amortyzacja - 63764,59 zł.
2) Zużycie materiałów i energii - 271173,164 zł W tej grupie kosztów wystąpił wzrost wydatków o 33198,12 zł w stosunku do 2018 roku.
Zwiększenie wydatków dotyczyło zakupu wyposażenia. W 2019 roku zakupiono następujący sprzęt:
Koncentratory tlenu DeVilbiss 9 sztuk 21 600,06 zł
Szafa chłodnicza 600l 1 sztuka 3 521,74 zł
Waga kolumnowa Seca 2 sztuki 2 579,99 zł
3) Usługi obce - 549159,17 zł. W 2019 roku nastąpił wzrost wydatków o 29083,42 zł w stosunku do 2018 roku. Na badania pacjentów i
transport sanitarny wydatkowano 24147,40 zł, na usługi medyczne 282240,00 zł, na przygotowanie posiłków 37200,00 zł, na usługi pralnicze
22948,12 zł, na usługi remontowe 46689,51 zł, a na usługi telekomunikacyjne 22151,34 zł.
4) Podatki i opłaty - 13525,05 zł
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5) Wynagrodzenia - 2206120,91 zł: Umowy o pracę - 1626598,91 zł; Umowy cywilne - 579522,00 zł W tej grupie kosztów nastąpił wzrost
wydatków o 192921,11 zł w porównaniu do 2018 roku. Wpływ na to miały 2 czynniki: dodatkowe wynagrodzenie pielęgniarek w związku z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. poz.1400 ze zmianami) oraz wzrost zatrudnienia.
6) Narzuty na wynagrodzenia - 301319,99 zł Obejmuje ona składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy płacone przez pracodawcę
za pracowników. Pochodna pozycji 5.
7) Pozostałe - 77060,03 zł Są to koszty nie wymienione w poprzednich grupach rodzajowych. Należą do nich: kursy, konferencje, szkolenia,
delegacje pracowników, ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe, itp.
W 2019 roku nastąpił wzrost kosztów o 8% w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost kosztów dotyczył tylko niektórych grup kosztów w
układzie rodzajowym. Wzrost kosztów jest bezpośrednio związany z większą ilością świadcznych usług w ramach kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
Fundusz statutowy Stowarzyszenia jest zwiększany poprzez dodatni wynik finansowy osiągany przez Hospicjum. Zgromadzone na nim środki
są wydatkowane na działalność statutową Stowarzyszenia.
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "HOSPICJUM" w Chorzowie w roku 2019 w ramach wpłat 1% dla OPP pozyskało od
darczyńców z całej Polski kwotę w wysokości 322016,76 zł. Kwotę wydatkowano na działalność statutową Stowarzyszenia. W 2019 roku
wydatkowano kwotę 540279,98 zł ze środków z lat ubiegłych jak i bieżących :
- zakup nieruchomości w Chorzowie przy il. Szpitalnej 24 (2,3,4 rata) - 180000,00 zł
- zakup farmaceutyków, artykułów medycznych jednorazowego użytku, artykułów higienicznych oraz media - 75934,05 zł
- badania pacjentów, transport sanitarny, usługi pralnicze, wyżywienie i inne - 33 741,53 zł
- wynagrodzenia personelu medycznego - 194 991,00 zł
- przeglądy serwisowe sprzętu, zakup wyposażenia - 55613,40zł
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
Nie występują.

Data sporządzenia: 2020-03-06
Data zatwierdzenia: 2020-06-29
Maria Nowosielska

Barbara Kopczyńska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

Narodowy Instytut
tŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵ
Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2019

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ (--ʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

2020-07-07

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ "HOSPICJUM" W CHORZOWIE

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina M. CHORZÓW

POLSKA

tŽũĞǁſĚǌƚǁŽ_>^</

Powiat M. CHORZÓW

Ulica SZPITALNA

Nr domu 24

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ,KZMt

Kod pocztowy 41-506

Poczta CHORZÓW

Nr telefonu 32-249-19-90

Nr faksu 32-249-19-90

E-mail hospicjum_chorzow@o2.pl

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ

2001-10-15

ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

2005-11-14

5. Numer REGON

27329580200000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

Druk: NIW-CRSO

Strona www www.hospicjum-chorzow.pl

6. Numer KRS

0000015960

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

ĂƌďĂƌĂ<ŽƉĐǌǇŷƐŬĂ

WƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

Lilianna Motyka

tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

ůǏďŝĞƚĂ^ŝƚĞŬ

^ĞŬƌĞƚĂƌǌĂƌǌČĚƵ

TAK

Zbigniew Sawicz

^ŬĂƌďŶŝŬĂƌǌČĚƵ

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

DŽŶŝŬĂ&ĂŵƵųĂͲ^ƚĂŶĞŬ

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂ<ŽŵŝƐũŝ
Rewizyjnej

TAK

:ŽůĂŶƚĂBĂŵŝŬ

ǌųŽŶĞŬ<ŽŵŝƐũŝ
Rewizyjnej

TAK

Wpisany do KRS

1

9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

Celem Stowarzyszenia jest:
ĂͿƉŽŵŽĐŵĞĚǇĐǌŶĂ;ůĞŬĂƌƐŬĂŝƉŝĞůħŐŶŝĂƌƐŬĂͿ ʹĚǌŝĂųĂůŶŽƑđůĞĐǌŶŝĐǌĂǁ
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011ƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝůĞĐǌŶŝĐǌĞũ;ǌ͘
U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905). , psychologiczna, socjalna i duchowa
ĐŚŽƌĞŵƵŽƌĂǌũĞŐŽƌŽĚǌŝŶŝĞ;ǌĂŝĐŚǌŐŽĚČͿǁƚĞƌŵŝŶĂůŶǇŵŽŬƌĞƐŝĞĐŚŽƌŽďǇ
ŶŽǁŽƚǁŽƌŽǁĞũĂƚĂŬǏĞ͕ǁƵǌĂƐĂĚŶŝŽŶǇĐŚƉƌǌǇƉĂĚŬĂĐŚ͕ŝŶŶǇĐŚĐŚŽƌſď
ƉƌǌĞǁůĞŬůĞƉŽƐƚħƉƵũČĐǇĐŚŽŶŝĞƉŽŵǇƑůŶǇŵƌŽŬŽǁĂŶŝƵ͕ƵŬƚſƌǇĐŚ
ǌĂŬŽŷĐǌŽŶŽůĞĐǌĞŶŝĞƉƌǌǇĐǌǇŶŽǁĞ͖
ďͿǌũĞĚŶŽĐǌĞŶŝĞůƵĚǌŝĚŽďƌĞũǁŽůŝŐŽƚŽǁǇĐŚƵĚǌŝĞůĂđƐƉŽųĞĐǌŶŝĞŽƉŝĞŬŝŝ
pomocy, o której mowa w punkcie a),
ĐͿƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞŝĚĞŝŝƵĚǌŝĂųǁŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝƵŽƉŝĞŬŝŚŽƐƉŝĐǇũŶĞũŝ
paliatywnej,
d) pomoc, o której mowa w punkcie 1 podpunkt a) jest sprawowana w
ƐŝĞĚǌŝďŝĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂŽƌĂǌǁƉůĂĐſǁŬĂĐŚƉŽǁŽųĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌ
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŽƌŐĂŶſǁũĂŬƌſǁŶŝĞǏǁĚŽŵƵĐŚŽƌĞŐŽ͘

ĞůĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞƐČƉŽƉƌǌĞǌ͗
ĂͿŽĐŚƌŽŶħŝƉƌŽŵŽĐũħǌĚƌŽǁŝĂ͕ǁƚǇŵŽƉŝĞŬħŶĂĚĐŚŽƌǇŵǁĂƐƉĞŬĐŝĞ͗
ŵĞĚǇĐǌŶǇŵ;ųĂŐŽĚǌĞŶŝĞďſůƵĨŝǌǇĐǌŶĞŐŽŝŽďũĂǁſǁĐŚŽƌŽďŽǁǇĐŚ͕
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji ƉŝĞůħŐŶĂĐũĂƉĂĐũĞŶƚĂͿ͕ƉƐǇĐŚŝĐǌŶǇŵ͕ĚƵĐŚŽǁǇŵ͕ƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ͕
ďͿǁƐƉſųĚǌŝĂųĂŶŝĞǌĞƐƚƌƵŬƚƵƌĂŵŝ^ųƵǏďǇĚƌŽǁŝĂ͕
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ ĐͿŶŝĞƐŝĞŶŝĞƉŽŵŽĐǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƐŽďŽŵǁƚƌƵĚŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝǏǇĐŝŽǁĞũŝŝĐŚ
rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
podstawie statutu organizacji)
ĚͿǁƐƉſųƉƌĂĐħǌĚƵĐŚŽǁŶǇŵŝƌſǏŶǇĐŚǁǇǌŶĂŷͲǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƉŽƚƌǌĞďŝ
ǏǇĐǌĞŷĐŚŽƌĞŐŽ͕
ĞͿǁƐƉſųƉƌĂĐħǌŽƑƌŽĚŬĂŵŝŚŽƐƉŝĐǇũŶǇŵŝŽǌĂƐŝħŐƵŬƌĂũŽǁǇŵŝ
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁǇŵ͕
ĨͿƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞŝĚĞŝŝŵĞƚŽĚŽƉŝĞŬŝŶĂĚůƵĚǍŵŝĐŚŽƌǇŵŝƚĞƌŵŝŶĂůŶŝĞŶĂ
ĐŚŽƌŽďħŶŽǁŽƚǁŽƌŽǁČŝŝŶŶĞĐŚŽƌŽďǇƉŽƐƚħƉƵũČĐĞ͕ǌĂŐƌĂǏĂũČĐĞǏǇĐŝƵ͕ŶŝĞ
ƉŽĚĚĂũČĐĞƐŝħůĞĐǌĞŶŝƵƉƌǌǇĐǌǇŶŽǁĞŵƵ͕
ŐͿŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŬƵƌƐſǁ͕ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝ͕ƐǌŬŽůĞŷŝƐĞŵŝŶĂƌŝſǁĚůĂƐǁŽŝĐŚ
ĐǌųŽŶŬſǁ͕ƐǇŵƉĂƚǇŬſǁŝŽƐſďǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇĐŚŝĚĞČƉŽŵŽĐǇ
hospicyjnej,
ŚͿƵĚǌŝĞůĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũŝǁǌĂŬƌĞƐŝĞƐǁĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƚĂƚƵƚŽǁĞũƉŽƉƌǌĞǌ
ƉƌĂƐħ͕ƌĂĚŝŽ͕ƚĞůĞǁŝǌũħ͕ǁǇĚĂǁĂŶŝĞǁųĂƐŶǇĐŚƉƵďůŝŬĂĐũŝŽƌĂǌƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞ
ŝŶŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁǁƚǇŵǌĂŬƌĞƐŝĞ
ŝͿƉƌŽŵŽĐũħŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵ͕
ũͿĚǌŝĂųĂŶŝĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞůĞĐǌŶŝĐƚǁĂ͕ǁƚǇŵŝŶŝĐũĂƚǇǁǇůŽŬĂůŶĞǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇŚŽƐƉŝĐũƵŵŽďĞũŵƵũČĐĞƉƌǌĞďƵĚŽǁħ͕ƌĞŵŽŶƚǇ͕ƌŽǌďƵĚŽǁħŝ
ĚŽƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞŽďŝĞŬƚſǁĚŽǁǇŵŽŐſǁ͕ƌĞŐƵůĂĐũŝŬƌĂũŽǁǇĐŚŝǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂ
ǁŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝƐƉƌǌħƚ͕
ŬͿǌďŝĞƌĂŶŝĞƑƌŽĚŬſǁĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚƉŽƚƌǌĞďŶǇĐŚĚŽƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁ
ƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚ͕ƌſǁŶŝĞǏƉŽƉƌǌĞǌƐƉƌǌĞĚĂǏǁǇƌŽďſǁŽĨŝĂƌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌ
ĚĂƌĐǌǇŷĐſǁŝǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚ,ŽƐƉŝĐũƵŵ͘
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
ĞůĞƐƚĂƚƵƚŽǁĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞƌĞĂůŝǌŽǁĂųŽũĂŬŽƉŽĚŵŝŽƚůĞĐǌŶŝĐǌǇƉƌŽǁĂĚǌČĐǇŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ƉŽƉƌǌĞǌĚǁĂĂŬųĂĚǇ>ĞĐǌŶŝĐǌĞǌĂƌĞũĞƐƚƌŽǁĂŶĞƵtŽũĞǁŽĚǇ_ůČƐŬŝĞŐŽ͗
1͘KƉŝĞŬĂWĂůŝĂƚǇǁŶĂŵďƵůĂƚŽƌǇũŶĂƐŬųĂĚĂũČĐǇƐŝħǌĚǁſĐŚŬŽŵſƌĞŬ͗
Poradnia Medycyny Paliatywnej
ĞƐƉſųŽŵŽǁĞũKƉŝĞŬŝWĂůŝĂƚǇǁŶĞũ
2͘KƉŝĞŬĂWĂůŝĂƚǇǁŶĂ^ƚĂĐũŽŶĂƌŶĂƐŬųĂĚĂũČĐǇƐŝħǌĚǁſĐŚŬŽŵſƌĞŬ͗
KĚĚǌŝĂųDĞĚǇĐǇŶǇWĂůŝĂƚǇǁŶĞũ
ǌŝĂųĨĂƌŵĂĐũŝ
WŽŶĂĚƚŽĚŽƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚĚǌŝĂųĂũČƵƚǁŽƌǌŽŶĞƉƌǌǇ,ŽƐƉŝĐũƵŵ͗ĞŶƚƌƵŵtŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵ;tͿŽƌĂǌĞŶƚƌƵŵ
ĨŝƌŵĂĐũŝǇĐŝĂ͘;Ϳ
EĂƐǌǇŵŝďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚĂŵŝƐČŽƐŽďǇĚŽƌŽƐųĞĚŽƚŬŶŝħƚĞĐŚŽƌŽďČŶŽǁŽƚǁŽƌŽǁČǁũĞũƚĞƌŵŝŶĂůŶĞũĨĂǌŝĞ͘^ǁŽũČƚƌŽƐŬČŽďĞũŵƵũĞŵǇ
ƌſǁŶŝĞǏƌŽĚǌŝŶǇĐŚŽƌǇĐŚ͕ƌŽĚǌŝŶǇǁǏĂųŽďŝĞŝĚǌŝĞĐŝŽƐŝĞƌŽĐŽŶĞ͘
dƌǌǇŐųſǁŶĞĐĞůĞǌƉƵŶŬƚƵǁŝĚǌĞŶŝĂǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁŶĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞƉƌǌĞǌ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞƐĨĞƌǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
Druk: NIW-CRSO
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publicznego:
ͲŽĐŚƌŽŶĂŝƉƌŽŵŽĐũĂǌĚƌŽǁŝĂŽƌĂǌǁƐƉſųĚǌŝĂųĂŶŝĞǌĞƐƚƌƵŬƚƵƌĂŵŝ^ųƵǏďǇĚƌŽǁŝĂ
ͲŶŝĞƐŝĞŶŝĞƉŽŵŽĐǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƐŽďŽŵǁƚƌƵĚŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝǏǇĐŝŽǁĞũŝŝĐŚƌŽĚǌŝŶŽŵŽƌĂǌǁǇƌſǁŶǇǁĂŶŝĞƐǌĂŶƐƚǇĐŚƌŽĚǌŝŶŝŽƐſď
- organizacja i promocja wolontariatu
tƐǌǇƐƚŬŝŵĐŚŽƌǇŵ͕ŬƚſƌǌǇƐŝħĚŽŶĂƐǌŐųŽƐŝůŝǌĂƉĞǁŶŝůŝƑŵǇǌĞƐƉŽųŽǁČ͕ŝŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶČŝĐĂųŽƑĐŝŽǁČŽƉŝĞŬħƐŬŝĞƌŽǁĂŶČŶĂ
ƉŽůĞƉƐǌĞŶŝĞũĂŬŽƑĐŝǏǇĐŝĂ͘EĂƐǌǇŵĐĞůĞŵďǇųŽųĂŐŽĚǌĞŶŝĞĐŝĞƌƉŝĞŷ͕ůĞĐǌĞŶŝĞďſůƵŽƌĂǌŝŶŶǇĐŚŽďũĂǁſǁƚŽǁĂƌǌǇƐǌČĐǇĐŚĐŚŽƌŽďŝĞ
ŶŝĞƉŽĚĚĂũČĐĞũƐŝħǁǇůĞĐǌĞŶŝƵ͕ƚĂŬďǇĐŚŽƌǌǇŵŽŐůŝƚĞŶĐǌĂƐĐŚŽƌŽďǇƉƌǌĞǏǇđďĞǌďſůƵ͕ǁƉŽĐǌƵĐŝƵďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͘ĞůƚĞŶ
ŽƐŝČŐĂŵǇƉŽƉƌǌĞǌĚďĂųŽƑđŽƐĨĞƌħĚƵĐŚŽǁČ͕ƉƐǇĐŚŝĐǌŶČŝĨŝǌǇĐǌŶČƉĂĐũĞŶƚſǁ͕ĂƚĂŬǏĞŝĐŚďůŝƐŬŝĐŚǁĐǌĂƐŝĞƚƌǁĂŶŝĂĐŚŽƌŽďǇŽƌĂǌ
ǁŽŬƌĞƐŝĞǏĂųŽďǇ͘tƐǌĞĐŚƐƚƌŽŶŶČ͕ƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŶČŽƉŝĞŬħŶĂĚĐŚŽƌǇŵŝƐƉƌĂǁŽǁĂųĐĂųǇǌĞƐƉſųŚŽƐƉŝĐǇũŶǇƐŬųĂĚĂũČĐǇƐŝħǌůĞŬĂƌǌǇ͕
ƉŝĞůħŐŶŝĂƌĞŬ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐſǁ͕ŬĂƉĞůĂŶĂ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂŶƚſǁŝǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ͘
ĞƐƉſųŽŵŽǁĞũKƉŝĞŬŝWĂůŝĂƚǇǁŶĞũ͘
W roku 2019ŽďũħƚŽŽƉŝĞŬČĚŽŵŽǁČ327ŽƐſď͘KƉŝĞŬĂĚŽŵŽǁĂǁǇŶŝŽƐųĂ24 044ŽƐŽďŽĚŶŝ͘KƉŝĞŬČĚŽŵŽǁČŽďũħƚŽƉĂĐũĞŶƚſǁ
ǌŚŽƌǌŽǁĂŝŵŝĂƐƚŽƑĐŝĞŶŶǇĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞŵĂŚŽƐƉŝĐũƵŵ͘
Poradnia Medycyny Paliatywnej.
W roku 2019 udzielono 510 porad, w tym 235 porad udzielono kobietom.
KĚĚǌŝĂųDĞĚǇĐǇŶǇWĂůŝĂƚǇǁŶĞũ͘;11ųſǏĞŬͲŽƉŝĞŬĂĐĂųŽĚŽďŽǁĂͿ
W roku 2019ƌŽďũħƚŽŽƉŝĞŬČƐƚĂĐũŽŶĂƌŶČ116 osób, w tym 62 kobiety.
Na Oddziale Medycyny Paliatywnej w roku 2019ŶĂƐǌǇŵŝƉĂĐũĞŶƚĂŵŝďǇůŝŵŝĞƐǌŬĂŷĐǇŚŽƌǌŽǁĂ͕_ǁŝħƚŽĐŚųŽǁŝĐ͕ǇƚŽŵŝĂ͕
<ĂƚŽǁŝĐ͕^ŝĞŵŝĂŶŽǁŝĐ_ůČƐŬŝĐŚ͕ħĚǌŝŶĂ͕ZǇďŶŝŬĂ͕ZƵĚǇ_ůČƐŬŝĞũ͕WŝĞŬĂƌ_ůČƐŬŝĐŚ͕ĂďƌǌĂ͕^ŽƐŶŽǁĐĂŽƌĂǌ 1 osoba bezdomna.
KŐſůŶŝĞǁƌĂŵĂĐŚŶĂƐǌĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƚĂƚƵƚŽǁĞũǁǇŬŽŶĂůŝƑŵǇŶĂƐƚħƉƵũČĐĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗
1͘ĂƉĞǁŶŝůŝƑŵǇŶĂƐǌǇŵƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇŵƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŵĞĚǇĐǌŶĞůĞŬĂƌƐŬŝĞŝƉŝĞůħŐŶŝĂƌƐŬŝĞ͕ŬŽŶƚƌŽůħŽďũĂǁſǁ͕ǌĂďŝĞŐŝŚŝŐŝĞŶŝĐǌŶĞ
ŝƉŝĞůħŐŶĂĐǇũŶĞ͕ƵƐƚĂůĂůŝƑŵǇǌĂůĞĐĞŶŝĂ͕ƉŽďŝĞƌĂůŝƑŵǇŵĂƚĞƌŝĂųǇĚŽďĂĚĂŷĚŝĂŐŶŽƐƚǇĐǌŶǇĐŚ͕
ǌůĞĐĂůŝƑŵǇŶŝĞǌďħĚŶĞďĂĚĂŶŝĂůĂďŽƌĂƚŽƌǇũŶĞŝǌĂďŝĞŐŝŵĞĚǇĐǌŶĞ͘
2͘ĂƉĞǁŶŝůŝƑŵǇĐŚŽƌǇŵŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞƑƌŽĚŬŝŽƉĂƚƌƵŶŬŽǁĞ͘
3. W 2019ƌKĚĚǌŝĂųDĞĚǇĐǇŶǇWĂůŝĂƚǇǁŶĞũǌŽƐƚĂųŶĂďŝĞǏČĐŽĚŽƉŽƐĂǏŽŶǇǁƐƉƌǌħƚŵĞĚǇĐǌŶǇ͕ƐƉƌǌħƚƵųĂƚǁŝĂũČĐǇŽƉŝĞŬħ͘ŽƌĂǌ
ǁƐǌǇƐƚŬŝĞƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǌŽƐƚĂųǇŽĚŶŽǁŝŽŶĞƉƌǌĞǌŵĂůŽǁĂŶŝĞ͘
4͘ĂǌǁƌŽƚŶČŬĂƵĐũČǁǇƉŽǏǇĐǌĂůŝƑŵǇĚŽĚŽŵſǁĐŚŽƌǇĐŚƉŽƚƌǌĞďŶǇƐƉƌǌħƚŝĂƉĂƌĂƚƵƌħŵĞĚǇĐǌŶČ͘ŽƌĂǌƐǌŬŽůŝůŝƑŵǇĐŚŽƌǇĐŚůƵď
ĐǌųŽŶŬĂƌŽĚǌŝŶǇǁǌĂŬƌĞƐŝĞŽďƐųƵŐŝƐƉƌǌħƚƵ͘
5͘tƐƉŝĞƌĂůŝƑŵǇƌŽĚǌŝŶǇĐŚŽƌǇĐŚůƵďďůŝƐŬŝĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞĐŚŽƌŽďǇ͗ƵĚǌŝĞůĂůŝƑŵǇƉŽƚƌǌĞďŶǇĐŚŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ͕ƉŽƌĂĚǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ƉƌĂǁŝĚųŽǁĞũƉŝĞůħŐŶĂĐũŝĐŚŽƌĞŐŽǌďŝĞƌĂůŝƑŵǇǁǇǁŝĂĚǇ͕ƉƌǌǇŐŽƚŽǁǇǁĂůŝƑŵǇƉŽƚƌǌĞďŶČĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũħ͘ 6͘ĂƉĞǁŶŝĂůŝƑŵǇ
ŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽŵŽĐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶČŝĚƵĐŚŽǁČĚůĂŽƐſďĚŽƚŬŶŝħƚǇĐŚĐŚŽƌŽďČŶŽǁŽƚǁŽƌŽǁČŝĚůĂŝĐŚƌŽĚǌŝŶƉŽƉƌǌĞǌ
ŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞƐƉŽƚŬĂŶŝĂƉƐǇĐŚŽůŽŐĂŝŬĂƉĞůĂŶĂǌĐŚŽƌǇŵŝ͕ŝĐŚƌŽĚǌŝŶĂŵŝŽƌĂǌŽƐŽďĂŵŝǁǏĂųŽďŝĞ͘
7͘ĂƉĞǁŶŝĂůŝƑŵǇǌĂďŝĞŐŝƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶĞĐŚŽƌǇŵŶĂǌůĞĐĞŶŝĞůĞŬĂƌǌĂ͘ 8͘ĂƉĞǁŶŝĂůŝƑŵǇŶĂƐǌǇŵƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇŵďĞǌƉųĂƚŶǇ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶĂKĚĚǌŝĂų͕ŶĂŬŽŶƐƵůƚĂĐũĞŝŝŶŶĞǌůĞĐŽŶĞďĂĚĂŶŝĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŵƐĂŶŝƚĂƌŶǇŵ͘
8͘^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐƵũĞǌŝŶŶǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ͕ŬŽƑĐŝĞůŶǇŵŝ͕ũĞĚŶŽƐƚŬĂŵŝƌĞƐŽƌƚƵǌĚƌŽǁŝĂ͕E&ŽƌĂǌ
ŝŶƐƚǇƚƵĐũĂŵŝŬƌĂũŽǁǇŵŝŽƉŽĚŽďŶǇŵǌĂŬƌĞƐŝĞĚǌŝĂųĂŷ͘:ĞƐƚĞƑŵǇĐǌųŽŶŬŝĞŵ&ŽƌƵŵ,ŽƐƉŝĐũſǁWŽůƐŬŝĐŚ͘
9.Edukacja pracowników i wolontariuszy
W 2019ƌŽŬƵǁƌĂŵĂĐŚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũŝƐĂŵŽŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĂĚůĂƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁŝǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇƐĨŝŶĂŶƐŽǁĂůŝƑŵǇǁǇũĂǌĚǇ
ŶĂŬŽŶĨĞƌĞŶĐũĞ͕ƐǌŬŽůĞŶŝĂ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚǇŝƌĞŬŽůĞŬĐũĞ͘ǇųǇƚŽŬŽŶĨĞƌĞŶĐũĞ͗&ŽƌƵŵDĞĚǇĐǇŶǇWĂůŝĂƚǇǁŶĞũǁtͲǁŝĞ; 2 osoby),
Konferencje Medycyny Paliatywnej w Kluczborku (1osoba ), XIX Ogólnopolska Konf. Medycyny Paliatywnej w Toruniu (6osób.),
s<ŽŶĨĞƌĞŶĐũĂEĂƵŬŽǁĂŝŵ͘<Ɛ͘͘ƵĚŬŝĞǁŝĐǌĂǁ'ĚĂŷƐŬƵ; 6 osób), Konferencja wolontariatu hospicyjnego w Radomiu (1
osoba), Konferencja AIDS w Katowicach (1 osoba), Forum wolontariatu w Warszawie (1 osoba). Wyjazdy szkoleniowe i
warsztaty to: ͣŵŝĂŶǇǁƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝ͟w Warszawie (2osoby.), ͣSkuteczna komunikacja i motywacja w zespole͟w
Katowicach (1osoba), ͣĂŵŬŶŝĞĐŝĞƌŽŬƵǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇĐŚ ͟w Warszawie (2osoby), Warsztaty koordynatorów
wolontariatu (1ŽƐŽďĂͿŽƌĂǌ:ĞƐŝĞŶŶĞǁĂƌƐǌƚĂƚǇĚůĂƉŝĞůħŐŶŝĂƌĞŬǁWŽƌĂũƵ; 5 osób). Wolontariusze i pracownicy uczestniczyli w
ƌĞŬŽůĞŬĐũĂĐŚ͘ǇųǇƚŽ͗ƌĞŬŽůĞŬĐũĞtƐƉſůŶŽƚ,ŽƐƉŝĐǇũŶǇĐŚǁ<ůƵĐǌďŽƌŬƵ; 10 osób), rekolekcje Hospicyjne w Kokoszycach (3
ŽƐŽďǇͿŽƌĂǌǁ,ĂųĐŶŽǁŝĞ;1osoba ), ͣ<ƌČŐ,ŽƐƉŝĐũĂŶƚſǁWŽůƐŬŝĐŚ͟ǁǌħƐƚŽĐŚŽǁŝĞ
(3 osoby).
10͘hĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇůŝƑŵǇǁys/<ĂŵƉĂŶŝŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũͣ,ŽƐƉŝĐũƵŵƚŽƚĞǏǇĐŝĞ͕͟ŬƚſƌĂŽĚďǇǁĂųĂƐŝħƉŽĚŚĂƐųĞŵ͗ͣtĂǏŶŝͲŶŝĞǁŝĚǌŝĂŶŝ͘
ĂƵǁĂǏ͕ǌƌŽǌƵŵ͕ǁĞƐƉƌǌǇũ͘͟tƌĂǌǌǌĞƐƉŽųĂŵŝǌƌſǏŶǇĐŚƐƚƌŽŶWŽůƐŬŝǁƐƉſůŶǇŵŚŽƐƉŝĐǇũŶǇŵŐųŽƐĞŵƉŽƌĂǌĐǌǁĂƌƚǇƉŽƉƌǌĞǌ
<ĂŵƉĂŶŝħƉŽĚũħƚŽƚĞŵĂƚƉŽƚƌǌĞďǇǁƐƉĂƌĐŝĂŽƉŝĞŬƵŶſǁƌŽĚǌŝŶŶǇĐŚ͕ŬƚſƌǌǇŶĂĐŽĚǌŝĞŷǌĂũŵƵũČƐŝħǁĚŽŵĂĐŚƐǁŽŝŵŝĐŝħǏŬŽ
ĐŚŽƌǇŵŝďůŝƐŬŝŵŝǁƌŽĚǌŝŶŝĞ͘;ĚŽƌŽƐųǇŵŝŝĚǌŝĞđŵŝͿĞůĞŵ<ĂŵƉĂŶŝŝďǇųŽƚĞǏǁƐƉĂƌĐŝĞĚǌŝĞĐŝǁǏĂųŽďŝĞ͘
11ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂǌŽŬĂǌũŝ_ǁŝĂƚŽǁĞŐŽŶŝĂ,ŽƐƉŝĐũſǁŝDĞĚǇĐǇŶǇWĂůŝĂƚǇǁŶĞũƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇůŝƑŵǇǁŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞũĂŬĐũŝ
ŬŽŶĐĞƌƚŽǁĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƉŝĞŬŝŚŽƐƉŝĐǇũŶĞũŝƉĂůŝĂƚǇǁŶĞũ͘ŽĚǁĂůĂƚĂƉŽƉƌǌĞǌŬŽŶĐĞƌƚǇŶĂĐĂųǇŵƑǁŝĞĐŝĞ͘,ŽƐƉŝĐũĂƉƌǌǇƉŽŵŝŶĂũČ
ŽƐǁŽũĞũŵŝƐũŝŶŝĞƐŝĞŶŝĂƵůŐŝǁĐŝĞƌƉŝĞŶŝƵ͕ǌĂƉĞǁŶŝĞŶŝƵǁƐǌĞĐŚƐƚƌŽŶŶĞũ͕ĐĂųŽƑĐŝŽǁĞũŽƉŝĞŬŝĐŚŽƌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞŽƚĂĐǌĂŶŝĞƚƌŽƐŬČ
ŽƉŝĞŬƵŶſǁǌĂƌſǁŶŽǁĐǌĂƐŝĞĐŚŽƌŽďǇ͕ũĂŬƚĞǏǁŽŬƌĞƐŝĞǏĂųŽďǇ͕ǁƚǇŵƚĂŬǏĞĚǌŝĞĐŝ͘
/ŶĂƵŐƵƌĂĐũĂŬĂŵƉĂŶŝŝ͘t^ĂůŝǁŝĚŽǁŝƐŬŽǁĞũD<ĂƚŽƌǇŽĚďǇųƐŝħŬŽŶĐĞƌƚ ͣ'ųŽƐǇĚůĂ,ŽƐƉŝĐũſǁ2019͘͟tǇƐƚČƉŝųĞƐƉſų''
ƵŽͲ'ĂďƌŝĞůĂ'ČƐŝŽƌͲƑƉŝĞǁΘtŽũĐŝĞĐŚ'ČƐŝŽƌͲŐŝƚĂƌĂďĂƐŽǁĂ͘EĂƉƌŽŐƌĂŵŬŽŶĐĞƌƚƵƐŬųĂĚĂųǇƐŝħŬŽŵƉŽǌǇĐũĞǁųĂƐŶĞ
ĞƐƉŽųƵ͘ĞƐƉſų''ƵŽǌĂŐƌĂųŶĂďĂƌĚǌŽǁǇƐŽŬŝŵƉŽǌŝŽŵŝĞ͕ƉƌĞǌĞŶƚƵũČĐǁŝĞůŬŝƚĂůĞŶƚŵƵǌǇĐǌŶǇ͘<ŽŶĐĞƌƚǌƉĞǁŶŽƑĐŝČǌĂƉĂĚų
Druk: NIW-CRSO
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ǁƉĂŵŝħđƐǁŽŝŵŬůŝŵĂƚĞŵŝƉŝħŬŶĞŵǁƐǌǇƐƚŬŝŵƵĐǌĞƐƚŶŝŬŽŵ͘
ǌħƑđĞĚƵŬĂĐǇũŶĂ͗/FKW/<hE
WůĂŶŽǁĂŶǇŝŽŐųĂƐǌĂŶǇǁŵĞĚŝĂĐŚŝŶĂƐƚƌŽŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǌŝĞŷKƉŝĞŬƵŶĂŽĚďǇųƐŝħǁĚǁſĐŚƚĞƌŵŝŶĂĐŚ͘t
Dniu Opiekuna 19.10.19ƌ͘ƉŽĚĐǌĂƐƐƉŽƚŬĂŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞŐŽƉƌǌĞǌŬŽŽƌĚǇŶĂƚŽƌĂǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵůǏďŝĞƚħ^ŝƚĞŬƐŬŽƌǌǇƐƚĂŶŽǌ
ĨƌĂŐŵĞŶƚſǁŬƐŝČǏŬŝͣtǇũƌǌĞđƉƌǌĞǌŽŬŶŽ͕͟ŽŵĂǁŝĂŶŽƐǇƚƵĂĐũČƌŽĚǌŝŶŶČ͕ƉŽƚƌǌĞďǇǁƐƉĂƌĐŝĂŽƉŝĞŬƵŶĂĐŽǌŶĂůĂǌųŽ
ŽĚǌǁŝĞƌĐŝĞĚůĂŶŝĞǁǁǇƉĞųŶŝŽŶĞũƉŽĚĐǌĂƐƐƉŽƚŬĂŶŝĂĂŶŬŝĞĐŝĞŽƌĂǌǌĂƉƌŽƐǌŽŶŽŶĂŬŽůĞũŶĞƐƉŽƚŬĂŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞƉƌǌĞǌ
psychologa hospicjum. 22.11.19ƌ͘ƉŽĚŚĂƐųĞŵǌŝĞŷKƉŝĞŬƵŶĂŽĚďǇųǇƐŝħǁĂƌƐǌƚĂƚǇĚůĂŽƉŝĞŬƵŶſǁƌŽĚǌŝŶŶǇĐŚƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞ
ƉƌǌĞǌƉƐǇĐŚŽůŽŐĂ,ŽƐƉŝĐũƵŵͬƉƌǌǇ,ŽƐƉŝĐũƵŵtƐƉŽƚŬĂŶŝƵǁĂƌƐǌƚĂƚŽǁǇŵƉŽƑǁŝħĐŽŶǇŵŽƉŝĞŬƵŶŽŵƌŽĚǌŝŶŶǇŵ
ƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųǇ2ƌŽĚǌŝŶǇͲďůŝƐĐǇĐŚŽƌǇĐŚ͕ŬƚſƌǌǇŶĂĐŽĚǌŝĞŷŽƉŝĞŬƵũČƐŝħŶŝŵŝǁĚŽŵƵ͘^ƉŽƚŬĂŶŝĞďǇųŽŽŬĂǌũČĚŽƵǌǇƐŬĂŶŝĂ
ǁƐƉĂƌĐŝĂĞŵŽĐũŽŶĂůŶĞŐŽŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞŐŽǁǌĂŬƌĞƐŝĞŽƉŝĞŬŝŶĂĚŽƐŽďČƉƌǌĞǁůĞŬůĞĐŚŽƌČ͘ǇųŽƚĂŬǏĞŽŬĂǌũČĚŽǁǇŵŝĂŶǇ
ĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷŵŝħĚǌǇƌŽĚǌŝŶĂŵŝ͘tƌĂŵĂĐŚŬĂŵƉĂŶŝŝĚůĂŽƉŝĞŬƵŶſǁƌŽĚǌŝŶŶǇĐŚǁĞŶƚƌƵŵĨŝƌŵĂĐũŝǇĐŝĂƉƌǌǇ,ŽƐƉŝĐũƵŵ͗
15.12.19ƌ͘ŽĚďǇųƐŝħǁǇŬųĂĚǁǇŬųĂĚƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇŐĞƌŝĂƚƌǇĚƌWŝŽƚƌĂ^ĞŝĨĨĞƌƚĂ ͣKƚħƉŝĞŶŝĞͲƉŽĚƐƚĂǁǇƚĞŽƌĞƚǇĐǌŶĞ͘WƌĂŬƚǇĐǌŶĞ
aspekty opieki nad chorym͘͟21.11.19ƌ͘ƉŽĚŚĂƐųĞŵ/F^K>/ZEK_//D//DBK/tBK/ŵŐƌŶŶĂ
tŝĚĞƉƵŚůƉƐǇĐŚŽůŽŐŚŽƐƉŝĐǇũŶǇƉŽƉƌŽǁĂĚǌŝųĂǁǇŬųĂĚǌĞůĞŵĞŶƚĂŵŝǁĂƌƐǌƚĂƚƵĚůĂŶĂƵĐǌǇĐŝĞůŝŽƌĂǌŽƐſďŶĂĐŽĚǌŝĞŷƉƌĂĐƵũČĐǇĐŚ
ǌĚǌŝĞđŵŝŝŵųŽĚǌŝĞǏČ͘
dĞŵĂƚĞŵǁǇŬųĂĚƵďǇųŽͣŽƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞĐŚŽƌŽďǇŝƐƚƌĂƚǇďůŝƐŬŝĞũŽƐŽďǇͲͲŵŽǏůŝǁŽƑĐŝǁƐƉĂƌĐŝĂĚǌŝĞĐŬĂǁƐǇƚƵĂĐũŝŬƌǇǌǇƐŽǁĞũ ͘͟
tƐƉŽƚŬĂŶŝƵǁĂƌƐǌƚĂƚŽǁǇŵƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽ 16ŽƐſď͘tǇŬųĂĚďǇųŽŬĂǌũČĚŽǁǇŵŝĂŶǇĚŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷƉŽŵŝħĚǌǇƵĐǌĞƐƚŶŝŬĂŵŝ͕ŽƌĂǌ
ƉŽŵſŐųǁƌŽǌǁŝČǌĂŶŝƵĂŬƚƵĂůŶǇĐŚƐǇƚƵĂĐũŝƚƌƵĚŶǇĐŚǁƉƌŽĐĞƐŝĞǁƐƉŝĞƌĂŶŝĂŵųŽĚǇĐŚǏĂųŽďŶŝŬſǁ͘WŽĚĐǌĂƐĚŶŝĂƐŽůŝĚĂƌŶŽƑĐŝǌ
ĚǌŝĞđŵŝŝŵųŽĚǌŝĞǏČǁǏĂųŽďŝĞǌĂĐŚħĐĂůŝƑŵǇǁƌĂǌǌ&ƵŶĚĂĐũČ,ŽƐƉŝĐǇũŶČŽƑƌŽĚŬŝĞĚƵŬĂĐǇũŶĞĚŽĂŬĐũŝ/FdhDK͕ǁŬƚſƌĞũ
ƚĞŵĂƚǏĂųŽďǇŝŽƐŝĞƌŽĐĞŶŝĂŵŝĂųďǇđƉŽĚũħƚǇŶĂƐƉŽƚŬĂŶŝĂĐŚǌƵĐǌŶŝĂŵŝƉƌǌĞǌƉƐǇĐŚŽůŽŐſǁƐǌŬŽůŶǇĐŚ͘:ĞĚǇŶǇŵƵĐǌĞƐƚŶŝŬŝĞŵƚĞũ
ĂŬĐũŝďǇųĂ^ǌŬŽųĂWŽĚƐƚ͘Eƌ1ǁ_ǁŝħƚŽĐŚųŽǁŝĐĂĐŚ͕ĂǌĂƉƌŽƐǌŽŶŽǁƐǌǇƐƚŬŝĞĐŚŽƌǌŽǁƐŬŝĞ^ǌŬŽųǇ͘KǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂĐŚ
ŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵŽǁĂůŝƑŵǇŶĂƐƚƌŽŶŝĞŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũ͕ŽƌĂǌŶĂƉŽƌƚĂůƵŵŝĞũƐŬŝŵŚŽƌǌŽǁĂ͕ŚŽƌǌŽǁŝĂŶŝŶŝĞŝ,ĂũĚƵĐǌĂŶŝŶŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞ
w tv regionalnej TELPOL.
11͘ZŽĚǌŝŶǇŝŽƐŽďǇǁǏĂųŽďŝĞŵŽŐČŬŽƌǌǇƐƚĂđǌƉŽƌĂĚƉƐǇĐŚŽůŽŐĂ͘ĂƉƌĂƐǌĂŶĞƐČŶĂĐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶČDƐǌħ_ǁ͘ǁŝŶƚĞŶĐũŝǌŵĂƌųǇĐŚ͕
ŬƚſƌĂŽĚďǇǁĂƐŝħǁƉŝĞƌǁƐǌǇƉŽŶŝĞĚǌŝĂųĞŬŬĂǏĚĞŐŽŵŝĞƐŝČĐĂǁĂƵůŝŽŐŽĚǌ͘ 19ͲƚĞũ͘ǌŝħŬŝƉůĂƚĨŽƌŵŝĞ;ǁŝŶĚĂͿŵŽŐČǁŶŝĞũ
ƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇđŽƐŽďǇƐƚĂƌƐǌĞŝŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶĞ͕ďůŝƐĐǇŶĂƐǌǇĐŚƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚ͘WŽDƐǌǇ_ǁ͘ũĞƐƚŵŽǏůŝǁŽƑđǁƐƉſůŶĞŐŽƐƉŽƚŬĂŶŝĂ
ǌǌĞƐƉŽųĞŵŚŽƐƉŝĐǇũŶǇŵ͘dƌĂĚǇĐǇũŶŝĞǁůŝƐƚŽƉĂĚǌŝĞŽĚďǇųĂƐŝħDƐǌĂ_ǁ͘ǌĂǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚǌŵĂƌųǇĐŚƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚ,ŽƐƉŝĐũƵŵǁ
<ŽƑĐŝĞůĞtEDW͕ĂƚĂŬǏĞƐƉŽƚŬĂŶŝĞĐĂųĞũƌŽĚǌŝŶǇŚŽƐƉŝĐǇũŶĞũǁƉĂƌĂĨŝĂůŶǇŵĚŽŵƵ<ĂƚĞĐŚĞƚǇĐǌŶǇŵ͘ůĂŐƌƵƉǇĚǌŝĞĐŝ
ŽƐŝĞƌŽĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚ,ŽƐƉŝĐũƵŵǁŚŽƌǌŽǁŝĞƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŽƐƉĞĐũĂůŶǇƉƌŽŐƌĂŵǁƐƉĂƌƚǇĚŽƚĂĐũČDŝĂƐƚĂ͘ǇųǇƚŽ
ƉŽƌĂĚǇƉƐǇĐŚŽůŽŐĂ͕ƐƉŽƚŬĂŶŝĂŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞƉŽųČĐǌŽŶĞǌǌĂũħĐŝĂŵŝĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶǇŵŝ͕ƐƉŽƚŬĂŶŝĂǌŽŬĂǌũŝƑǁŝČƚŝŶŝĂǌŝĞĐŬĂ͘ůĂ
ĚǌŝĞĐŝŶĂƐǌǇĐŚƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŽǁĐǌĂƐŝĞƚƌǁĂŶŝĂ<ĂŵƉĂŶŝŝǁƐƉſůŶĞǁǇũƑĐŝĞĚŽƚĞĂƚƌƵŶĂƐƉĞŬƚĂŬů ͣAlicja w
Krainie czarów͟w dniu 18.XI.19r. (6ͲƌŽĚǌŝĞĐŝǌŽƉŝĞŬƵŶĂŵŝͿŽƌĂǌŽĚďǇųǇƐŝħũĞƐŝĞŶŶĞǁĂƌƐǌƚĂƚǇĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞǁĚŶŝƵ 30.11.19r.
hĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽǁŶŝĐŚŬŝůŬŽƌŽĚǌŝĞĐŝŶĂƐǌǇĐŚƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝƚŽǁĂƌǌǇƐǌČĐĞ͘ǇųŽƚĞǏǁŽŬƚĂǁŝĞŽǏĞŐŽEĂƌŽĚǌĞŶŝĂ
ƐƉŽƚŬĂŶŝĞŬŽůħĚŽǁĞƉŽųČĐǌŽŶĞǌǁĂƌƐǌƚĂƚĂŵŝĚůĂĚǌŝĞĐŝ 29.XII.19ƌ͘hĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽǁŶŝĐŚŬŝůŬŽƌŽĚǌŝĞĐŝŽƐŝĞƌŽĐŽŶǇĐŚǌ
ŽƉŝĞŬƵŶĂŵŝŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝƚŽǁĂƌǌǇƐǌČĐĞ͘tƌĂŵĂĐŚǁƐƉſųƉƌĂĐǇtǌ&ƵŶĚĂĐũČ,ŽƐƉŝĐǇũŶČƉŝħĐŝŽƌŽĚǌŝĞĐŝŶĂƐǌǇĐŚƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚ
ƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽǁĂŬĐũŝͣhƑŵŝĞĐŚǌŝĞĐŬĂŶĂǌŝĞŷǌŝĞĐŬĂ͟ŽƌĂǌƐǌĞƑĐŝŽƌŽŬŽƌǌǇƐƚĂųŽǌĞǁƐƉĂƌĐŝĂĞĚƵŬĂĐǇũŶĞŐŽ͘^ČƚŽƐƚǇƉĞŶĚŝĂ
ŶĂǌĂũħĐŝĂƉŽǌĂůĞŬĐǇũŶĞ͘tƌŽŬƵƐǌŬŽůŶǇŵ 2019/2020ŽƚƌǌǇŵĂųŽƚĂŬŝĞǁƐƉĂƌĐŝĞƚƌŽũĞĚǌŝĞĐŝŽƌĂǌƚƌŽũĞĚǌŝĞĐŝŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂųŽ
stypendia przyznane w roku szkolnym 2018/2019͘WŝħĐŝŽƌŽĚǌŝĞĐŝƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇųŽŶĂƚƵƌŶƵƐŝĞůĞƚŶŝŵͣBoskie Wakacje͟na
Kaszubach ufundowanych przez Stowarzyszenie.
12͘EĂKĚĚǌŝĂůĞKƉŝĞŬŝWĂůŝĂƚǇǁŶĞũũĞƐƚŽĚƉƌĂǁŝĂŶĂDƐǌĂ_ǁ͘ĚůĂĐŚŽƌǇĐŚǁŬĂǏĚǇĐǌǁĂƌƚĞŬ͕ŶŝĞĚǌŝĞůħŝƑǁŝħƚĂ͘tƉŽǌŽƐƚĂųĞĚŶŝ
ŬŽŵƵŶŝħƑǁ͘ƵĚǌŝĞůĂŬĂƉĞůĂŶŝƐǌĂĨĂƌǌĞǌƉĂƌĂĨŝŝtEDWǁŚŽƌǌŽǁŝĞĂƚŽƌǇŵ͘WƌǌǇ,ŽƐƉŝĐũƵŵĚǌŝĂųĂŽƚǁĂƌƚĂŐƌƵƉĂ
ŵŽĚůŝƚĞǁŶĂƐŬųĂĚĂũČĐĂƐŝħǌŬĂƉĞůĂŶĂ,ŽƐƉŝĐũƵŵ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇŝƉĂƌĂĨŝĂŶ͘
13͘ĞŶƚƌƵŵtŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵƉƌǌǇ,ŽƐƉŝĐũƵŵǁŚŽƌǌŽǁŝĞǌĂũŵƵũĞƐŝħƉƌŽŵŽĐũČǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵŚŽƐƉŝĐǇũŶĞŐŽ͘ŽƌŐĂŶŝǌƵũĞ
ĐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞƐƉŽƚŬĂŶŝĂĨŽƌŵĂĐǇũŶĞĚůĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇŽƌĂǌĚǁƵŬƌŽƚŶŝĞǁĐŝČŐƵƌŽŬƵƐǌŬŽůĞŶŝĂĚůĂŬĂŶĚǇĚĂƚſǁŶĂ
ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ͕ĂŶĂƐƚħƉŶŝĞƌŽǌŵŽǁǇŬǁĂůŝĨŝŬĂĐǇũŶĞ͘tŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞǁƌĂǌǌĐǌųŽŶŬĂŵŝ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂƉŽŵĂŐĂũČŶĂKĚĚǌŝĂůĞ͕ǁ
ŽƉŝĞĐĞĚŽŵŽǁĞũŽƌĂǌǁƉƌĂĐǇďŝƵƌĂŝƉŽƌĂĚŶŝ͘ƵĚǌŝĂųĞŵǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǌŽƐƚĂųǇǌƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞŵ͘ŝŶ͘ƉƌĞůĞŬĐũĞǁƐǌŬŽųĂĐŚ͕
ĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌĚǌŝĞĐŝŽƐŝĞƌŽĐŽŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚǇǁƉĂƌĂĨŝĂĐŚ͘ĞŶƚƌƵŵtŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵǁƐƉſųƉƌĂĐƵũĞǌĞƐǌŬŽųĂŵŝŝƐǌŬŽůŶǇŵŝ
wolontariuszami akcyjnymi. W 2019ƌŽŬƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑđĞŶƚƌƵŵǁƐƉĂƌųĂĚŽƚĂĐũĂhDŚŽƌǌſǁ͘WƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽĚǁƵŬƌŽƚŶŝĞ
ƐǌŬŽůĞŶŝĂĚůĂŶŽǁǇĐŚǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇŽƌĂǌĚŽƉŽƐĂǏŽŶŽĞŶƚƌƵŵtŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵǁƐƉƌǌħƚ͘ĞŶƚƌƵŵtŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞ
przez dwóch koordynatorów skupia 45ĐǌǇŶŶǇĐŚǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ͘;ĚĂŶĞŶĂĚǌŝĞŷ31.12.2019Ϳ͕ĂƚĂŬǏĞǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞĂŬĐǇũŶŝǁ
liczbie ok. 100ǁƌĂŵĂĐŚǁƐƉſųƉƌĂĐǇǌĞƐǌŬŽųĂŵŝ͘tƉƌĂĐǇtƉŽŵĂŐĂŽŐſųĞŵ 7ĐǌųŽŶŬſǁ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͕ǁƚǇŵĂƌǌČĚ͘t
roku 2019ǁǇƌſǏŶŝŽŶŽĚǁŽũĞŶĂũďĂƌĚǌŝĞũĂŬƚǇǁŶǇĐŚǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇŶĂŐƌŽĚČ ͣh_D/,<͗͟ĞĂƚħ&ŽũĐŝŬŝ<ƌǌǇƐǌƚŽĨĂ
:ĂďųŽŷƐŬŝĞŐŽǌĂƉŽŵĂŐĂŶŝĞĐŚŽƌǇŵŶĂKĚĚǌŝĂůĞDĞĚǇĐǇŶǇWĂůŝĂƚǇǁŶĞũ͘tƐǌǇƐĐǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞŽƚƌǌǇŵĂůŝƉŽĚǌŝħŬŽǁĂŶŝĂǌĂ
ƉŽƐųƵŐħǁƌŽŬƵ2019 roku na grudniowym spotkaniu.
14. Chorzowska Kampania ͣPOLA NADZIEI͟ŬŽůĞũŶǇƌŽŬĞĚƵŬƵũĞŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŵŝĂƐƚĂŶĂƚĞŵĂƚƐƚŽƐƵŶŬƵĚŽůƵĚǌŝŶŝĞƵůĞĐǌĂůŶŝĞ
ĐŚŽƌǇĐŚ͕ƉƌǌĞųĂŵƵũĞƐƚĞƌĞŽƚǇƉǇǁŵǇƑůĞŶŝƵŽ,ŽƐƉŝĐũƵŵ͕ƵĐǌǇƚŽůĞƌĂŶĐũŝŽƌĂǌƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĂǌďŝſƌŬŝĨƵŶĚƵƐǌǇŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđ
,ŽƐƉŝĐũƵŵ͘ŬĐũĂǌŽƐƚĂųĂǁƐƉĂƌƚĂĚŽƚĂĐũČƉƌǌĞǌtǇĚǌŝĂų<ƵůƚƵƌǇŝ^ƉŽƌƚƵhD͘WŽĚŽďŶŝĞũĂŬǁůĂƚĂĐŚƉŽƉƌǌĞĚŶŝĐŚŽĚďǇųĂƐŝħǌ
ƵĚǌŝĂųĞŵĐŚŽƌǌŽǁƐŬŝĐŚƐǌŬſųŽƌĂǌǌĚƵǏǇŵǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶŝĞŵŵųŽĚǌŝĞǏǇƐǌŬŽůŶĞũ͘/ĚĞħǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵƉƌŽƉĂŐŽǁĂůŝƑŵǇĂŶŐĂǏƵũČĐ
ŵųŽĚǌŝĞǏĐŚŽƌǌŽǁƐŬŝĐŚƐǌŬſųǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƐǌŬŽůŶǇĐŚWſůEĂĚǌŝĞŝ ʹǏŽŶŬŝůŽǁĞŽŐƌŽĚǇƉŽǁƐƚĂųǇǁ17ƐǌŬŽųĂĐŚ͘tƌĂŵĂĐŚ
ŬĂŵƉĂŶŝŝƉƌŽǁĂĚǌŽŶŽƉƌĞůĞŬĐũĞǁƐǌŬŽųĂĐŚƉŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚŝƑƌĞĚŶŝĐŚǌǌĂŬƌĞƐƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŚŽƐƉŝĐǇũŶĞũŝǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵ͘BČĐǌŶŝĞ
przeprowadzono ok 42ŐŽĚǌŝŶǇůĞŬĐǇũŶĞƉƌĞůĞŬĐũŝŽƌĂǌŽŐųŽƐǌŽŶŽŬŽŶŬƵƌƐǇƐǌŬŽůŶĞ͗2ƉůĂƐƚǇĐǌŶĞĚůĂƵĐǌŶŝſǁ^ǌŬſų
WŽĚƐƚĂǁŽǁǇĐŚŽƌĂǌůŝƚĞƌĂĐŬŝĞ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐǌŶĞŝŐƌĂĨŝĐǌŶĞĚůĂƵĐǌŶŝſǁƐƚĂƌƐǌǇĐŚ͘WŽĚĐǌĂƐ<ĂŵƉĂŶŝŝŵųŽĚǌŝĞǏƐǌŬŽůŶĂĂŶŐĂǏƵũĞƐŝħ
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ƉŽƉƌǌĞǌƵĚǌŝĂųǁĂŬĐũĂĐŚĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶǇĐŚ͕ǌďŝſƌŬĂĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇ͕ŬǁĞƐƚŽǁĂŶŝƵƉƌǌǇƉĂƌĂĨŝĂĐŚ͕ƵĚǌŝĂųǁĂŬĐũĂĐŚŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚ͕
ǁǇŬŽŶǇǁĂŶŝĞǏŽŶŬŝůŽǁǇĐŚƵƉŽŵŝŶŬſǁŽƌĂǌƵĚǌŝĂųǁŬŽŶŬƵƌƐĂĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞǁƉųǇŶħųǇ 244 prace.
13.03.19ƌ͘/ŶĂƵŐƵƌĂĐũĂŬĂŵƉĂŶŝŝWK>E//͗tD<ĂƚŽƌǇǁǇŬųĂĚĚƌŶƚŽŶŝĂƌƚŽƐǌĞŬ ͣŶĂĚǌŝĞũĂǌĂǁŝĞƑđŶŝĞŵŽǏĞ͘
ŝďůŝũŶĂƌĞĐĞƉƚĂŶĂǇĐŝĞ͘͟tĐǌħƑĐŝĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞũŬŽŶĐĞƌƚ<ǁĂƌƚĞƚƵƐŵǇĐǌŬŽǁĞŐŽ<DK^͘
&ŝŶĂųŬĂŵƉĂŶŝŝŽĚďǇųƐŝħ1ͲŐŽŵĂũĂƉŽĚĐǌĂƐ_ůČƐŬŝĐŚ'ŽĚſǁǁ^ŬĂŶƐĞŶŝĞ͘hƌŽĐǌǇƑĐŝĞǌĞƐĐĞŶǇǁƌħĐǌŽŶŽ 25 nagród za
ŶĂũůĞƉƐǌĞƉƌĂĐĞŬŽŶŬƵƌƐŽǁĞ͘DųŽĚǌŝĞǏƉŽŵĂŐĂǁŬǁĞƐƚĂĐŚŽƌĂǌǁŽďƐųƵĚǌĞƐƚŽŝƐŬĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶǇĐŚ͘tƚǇŵĚŶŝƵŽĚďǇųƐŝħs/
ZŽǁĞƌŽǁǇZĂũĚEĂĚǌŝĞŝͲǁƐƉſůŶǇƉƌǌĞũĂǌĚƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁǁǇǌŶĂĐǌŽŶĂƚƌĂƐČ͘hĐǌĞƐƚŶŝĐǇͲŽŬ͘ 500ŽƐſďƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝůŝǌďŝſƌŬħ͕
otrzymali odblaskowe opaski z logiem Rajdu. Od 2017ƌ͘ĚŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝZĂũĚƵEĂĚǌŝĞŝƉƌǌǇųČĐǌǇųƐŝħŚŽƌǌŽǁƐŬŝ<ůƵďZŽǁĞƌŽǁǇ͘
15͘ĞŶƚƌƵŵĨŝƌŵĂĐũŝǇĐŝĂƉƌǌǇ,ŽƐƉŝĐũƵŵƐƚĂǁŝĂƐŽďŝĞǌĂĐĞůĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐƉŽųĞĐǌŶČ͕ŬƵůƚƵƌĂůŶČŝĞĚƵŬĂĐǇũŶČŶĂƌǌĞĐǌƉƌŽŵŽĐũŝ
ǏǇĐŝĂŝŬƵůƚƵƌǇǁƑƌŽĚŽǁŝƐŬƵůŽŬĂůŶǇŵ͘dƵƚĂŬǏĞƉŽƉƌǌĞǌƐƉŽƚŬĂŶŝĂ͕ƐǌŬŽůĞŶŝĂ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚǇŽĚďǇǁĂƐŝħŝŶƚĞŐƌĂĐũĂĐǌųŽŶŬſǁ͕
ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇŝƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂ͘KĚďǇųǇƐŝħƚĂŬǏĞƐƉŽƚŬĂŶŝĂƑǁŝČƚĞĐǌŶĞ͗ǁŝĞůŬĂŶŽĐŶĞŝďŽǏŽŶĂƌŽĚǌĞŶŝŽǁĞŽƌĂǌ
Ŷŝ^ŬƵƉŝĞŶŝĂ͘tƉŽŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂĐŚŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĞƐČĐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞƐƉŽƚŬĂŶŝĂŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞͲƐǌŬŽůĞŶŝŽǁĞĚůĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
Hospicjum. W roku 2019ŽĚďǇųŽƐŝħ10ƐƉŽƚŬĂŷ͘tŵŝĞƐŝČĐƵŵĂũƵŝŐƌƵĚŶŝƵŽĚďǇųǇƐŝħŽƚǁĂƌƚĞƐǌŬŽůĞŶŝĂĚůĂŶŽǁǇĐŚ
ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇŚŽƐƉŝĐǇũŶǇĐŚ͘tĂƵůŝŽĚďǇųǇƐŝħƚĞǏƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞƉƌǌĞǌŬŽŽƌĚǇŶĂƚŽƌĂǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵƉƌĞůĞŬĐũĞŝǁĂƌƐǌƚĂƚǇĚůĂ
ƵĐǌŶŝſǁ͘<ŝůŬĂŬƌŽƚŶŝĞŽĚďǇųǇƐŝħƐƉŽƚŬĂŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞƉƌǌĞǌŬƐ͘ĚƌDŝĐŚĂųĂKƌůŝŬĂĚůĂĨĂƌŵĂĐĞƵƚſǁŬĂƚŽůŝĐŬŝĐŚ͘<Ɛ͘ĚƌDĂƌĐŝŶ
EŝĞƐƉŽƌĞŬ͕ŬĂƉĞůĂŶ,ŽƐƉŝĐũƵŵǌĂƉƌĂƐǌĂųŝƉƌŽǁĂĚǌŝųĚůĂƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶĞũŝƉĂƌĂĨŝĂŶtEDWǁŬĂǏĚČƚƌǌĞĐŝČƑƌŽĚħŵŝĞƐŝČĐĂ
ƐƉŽƚŬĂŶŝĂǌĞ^ųŽǁĞŵŽǏǇŵͲ>ĞĐƚŝŽĚŝǀŝŶĂ͘tƌŽŬƵ 2019ǁĂƵůŝŽĚďǇųŽƐŝħ14ůŝƐƚŽƉĂĚĂƐƉŽƚŬĂŶŝĞĚĞŬĂŶĂůŶĞ<ĂƉųĂŶſǁ
oraz w dniu 14ŐƌƵĚŶŝĂŽĚďǇųǌůŽƚŐĞŶĞƌĂůŶǇ<ƵƌŝŝŚŽƌǌŽǁƐŬŝĞũ>ĞŐŝŽŶƵDĂƌǇŝ͘tƌŽŬƵ 2019ŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂŶŽĐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞ
ƐƉŽƚŬĂŶŝĂǌƌŽĚǌŝŶĂŵŝǁǏĂųŽďŝĞƉŝĞƌǁƐǌǇƉŽŶŝĞĚǌŝĂųĞŬŬĂǏĚĞŐŽŵŝĞƐŝČĐĂǁĂƵůŝŽŐŽĚǌ͘ 19-tej.
W roku 2019ŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂŶĞďǇųǇŽƚǁĂƌƚĞƐƉŽƚŬĂŶŝĂ;ǁĂƌƐǌƚĂƚǇ͕ƐǌŬŽůĞŶŝĂͿǁŬĂǏĚǇƚƌǌĞĐŝƉŝČƚĞŬŵŝĞƐŝČĐĂĚůĂƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝ
lokalnej o godzinie 17.30.
dĞŵĂƚǇƐƉŽƚŬĂŷ͗
25.01. Joanna Tabor ͣZlin - partnerskie miasto Chorzowa. Relacja z rowerowej wyprawy Chorzowskiego Klubu Rowerowego͘͟
15.02͘tǇŬųĂĚĚƌDĂƌĞŬƵĚǌŝĂŬƐƉĞĐũ͘ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐũŝŵĞĚǇĐǌŶĞũ͕ŽƌƚŽƉĞĚĂ͘ ͣInstytucjonalna pomoc dla osób
ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ͟
15.03͘tǇŬųĂĚŵŐƌŐŶŝĞƐǌŬĂ:ĂƌŽŶĨŝǌũŽƚĞƌĂƉĞƵƚĂ,ŽƐƉŝĐũƵŵ͗͘:ĂŬŽƉŝĞŬƵũČĐƐŝħĐŚŽƌČ͕ŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶČŽƐŽďČǌĂĚďĂđŽƐǁſũ
ŬƌħŐŽƐųƵƉ͟
15.04͘tǇŬųĂĚŵŐƌŶŶĂtŝĚĞƉƵŚů ͣtƐƉĂƌĐŝĞƉĂĐũĞŶƚſǁǌĚĞŵĞŶĐũČ͕ĐǌǇĐŚŽƌŽďČůǌŚĞŝŵĞƌĂ ͟
26.04͘tǇŬųĂĚŵŐƌ͘ůǏďŝĞƚĂŝƉƉĞƌ ͣůĂĐǌĞŐŽǁĂƌƚŽǌƌŽďŝđƚĞƐƚŶĂŶŝĞƚŽůĞƌĂŶĐũħƉŽŬĂƌŵŽǁČ͘EŽǁǇƐƉŽƐſďǁĂůŬŝǌĐŚŽƌŽďĂŵŝ ͘͟
31.05͘tǇŬųĂĚĚƌĂƌďĂƌǇ<ŽƉĐǌǇŷƐŬĂ ͣǌǇƚƌƵĚŶŽũĞƐƚŽƉŝĞŬŽǁĂđƐŝħĐŚŽƌǇŵĂƚĞŝƐƚČǁŽŬƌĞƐŝĞƵŵŝĞƌĂŶŝĂ͘ZĞĨůĞŬƐũĞůĞŬĂƌǌĂ
ŚŽƐƉŝĐũƵŵƉŽǁǇŬųĂĚǌŝĞƉƌŽĨ͘<ƌǇƐƚǇŶǇĚĞtĂůĚĞŶͲ'ĂųƵƐǌŬŽ ͟
15.06. Szkolenie I-ej pomocy prowadzone dla Chorzowskiego Klubu Rowerowego./
20.07. Szkolenie I-ej pomocy prowadzone dla Chorzowskiego Klubu Rowerowego./
20.09͘<Ɛ͘WƌǌĞŵǇƐųĂǁDĂůŝŶŽǁƐŬŝͣRola kapelana hospicyjnego ͘͟
11.10tǇŬųĂĚĚƌdŽŵĂƐǌWŝĞƌƑĐŝŷƐŬŝ ͣĂƐĂĚǇǏǇǁŝĞŶŝĂĐŚŽƌǇĐŚŽďũħƚǇĐŚŽƉŝĞŬČƉĂůŝĂƚǇǁŶČ͘ǇǁŝĞŶŝĞĚŽͲũĞůŝƚŽǁĞĐǌ͘/
13.11͘tǇŬųĂĚŵŐƌůǏďŝĞƚĂŝƉƉĞƌǌ/ŶƐƚǇƚƵƚƵ&ŝǌǇŬŝh_ ͣ:ĂŬĨůŽƌĂũĞůŝƚŽǁĂǁƉųǇǁĂŶĂŶĂƐǌĞǌĚƌŽǁŝĞͬͬ͘
15.11tǇŬųĂĚƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇĚƌdŽŵĂƐǌWŝĞƌƑĐŝŷƐŬŝ ͣĂƐĂĚǇǏǇǁŝĞŶŝĂĐŚŽƌǇĐŚŽďũħƚǇĐŚŽƉŝĞŬČƉĂůŝĂƚǇǁŶČ͘ǇǁŝĞŶŝĞƉŽǌĂ
jelitowe. cz.. II
13.12͘tǇŬųĂĚ͗>ĞŬ͘ŵĞĚ͘WŝŽƚƌ^ĞŝƌĨĨĞƌƚ ͣKƚħƉŝĞŶŝĞƉŽĚƐƚĂǁǇƚĞŽƌĞƚǇĐǌŶĞ͘WƌĂŬƚǇĐǌŶĞĂƐƉĞŬƚǇŽƉŝĞŬŝŶĂĚĐŚŽƌǇŵ͘ ͟
16͘WŽĐǌČƚŬŽǁĂĐĞƌƚǇĨŝŬĂĐũĂWEͲE/^K9001:2015-10. W dniach 15-16.07.19ƌ͘ŽĚďǇųƐŝħĂƵĚŝƚƉŽĐǌČƚŬŽǁǇ͘ĂŬƌĞƐĐĞƌƚǇĨŝŬĂĐũŝ͗
ͣ_ǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞǁƌĂŵĂĐŚ,ŽƐƉŝĐũƵŵ^ƚĂĐũŽŶĂƌŶĞŐŽͲŽƐŽďŽĚǌŝĞŷŽƉŝĞŬŝ͕WŽƌĂĚŶŝĂDĞĚǇĐǇŶǇWĂůŝĂƚǇǁŶĞũͲƉŽƌĂĚĂǁ
Poradni/wizyta domowa w ramach Poradni͘͟Celem uzyskania certyfikacji zaplanowano kolejne audity: audit nadzoru i audit
ponownej oceny. Auditor ISOCERT sp. z o. o sp.k.
17. W wyniku konkursu w roku 2019^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞƌĞĂůŝǌŽǁĂųŽ3ƉƌŽũĞŬƚǇǌǌĂŬƌĞƐƵƉŽůŝƚǇŬŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũǁƐƉſųĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶĞ
przez Miasto Chorzów.
ͲǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďǌĞƐĐŚŽƌǌĞŶŝĂŵŝƉƌǌĞǁůĞŬųǇŵŝŝŶŝĞƵůĞĐǌĂůŶŝĞĐŚŽƌǇĐŚ͘
- Wspieranie organizacji i promocji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór nowych wolontariuszy w 2019r.
- Akcja Pola Nadziei
18. W roku 2019ĂƌǌČĚ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǁƌŽŬƵ2019ƐƉŽƚǇŬĂųƐŝħ12ƌĂǌǇ͘WŽĚũħƚŽ23ƵĐŚǁĂųǇ͗ǁƚǇŵ16ƵĐŚǁĂųǁƐƉƌĂǁĂĐŚ
ďŝĞǏČĐĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌĂǌ7ƵĐŚǁĂųtĂůŶĞŐŽĞďƌĂŶŝĂ͘EĂďŝĞǏČĐŽƉŽĚĞũŵŽǁĂŶŽƵĐŚǁĂųǇǁƐƉƌĂǁĂĐŚĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ͘
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
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Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

2000

;EĂůĞǏǇŽƐǌĂĐŽǁĂđůŝĐǌďħŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

0

2.2. Informacje na temat
ŽĚďŝŽƌĐſǁŝŶŶǇĐŚ͕ŶŝǏ
wymienieni w pkt 2.1, na
ƌǌĞĐǌŬƚſƌǇĐŚĚǌŝĂųĂųĂ
organizacja

ǌŝĂųĂũČĐĞƉƌǌǇŚŽƐƉŝĐũƵŵĞŶƚƌƵŵĨŝƌŵĂĐũŝǇĐŝĂŬŝĞƌƵũĞƐǁŽũČĚǌŝĂųĂůŶŽƑđĚŽǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚ
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŶĂƌǌĞĐǌƌĞǁŝƚĂůŝǌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͘

;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚϯ
ŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

ǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǌŽƐƚĂųǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŐĚǌŝĞŝŶĚǌŝĞũ
ŶŝĞƐŬůĂƐǇĨŝŬŽǁĂŶǇĐŚ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂďĞǌƉųĂƚŶĞũ
ŽƉŝĞŬŝŵĞĚǇĐǌŶĞũŽƐŽďŽŵĐŝħǏŬŽŝƉƌǌĞǁůĞŬůĞ
ĐŚŽƌǇŵ͘tǇƉĞųŶŝĞŶŝĞŶŝƐǌǇǁƐǇƐƚĞŵŝĞŽƉŝĞŬŝ
zdrowotnej poprzez wsparcie osób terminalnie
chorych i ich rodzin. Wspieranie osób po stracie
bliskich na skutek choroby. Zapewnienie chorym
kompleksowej opieki medycznej, troski,
ǌƌŽǌƵŵŝĞŶŝĂŝƉŽĐǌƵĐŝĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͘ďĂųŽƑđ
ŽƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽŽƌĂǌĞƐƚĞƚǇŬħƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŝ͕
ŽƚŽĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂƉŽŬŽŝĐŚŽƌǇĐŚ͘
ďĂųŽƑđŽŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌħ͗ŽďƵĚǇŶĞŬ,ŽƐƉŝĐũƵŵ
ochrona i promocja zdrowia, w tym
(ponad 100-letni i Budynek poradni Medycyny
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđůĞĐǌŶŝĐǌĂǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵ
WĂůŝĂƚǇǁŶĞũ͕ŽŐƌſĚŝƉĂƌŬŝŶŐ͘^ƚĂƌĂŶŝĂŽƑƌŽĚŬŝ
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
94.99.Z
finansowe potrzebne do realizacji celów
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝůĞĐǌŶŝĐǌĞũ;ǌ͘h͘ǌϮϬϭϱ
ƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚ͘ŽƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞƵƐųƵŐĚŽƉŽƚƌǌĞď͗
r. poz. 618, 788 i 905)
opieka stacjonarna i domowa lub
ambulatoryjna. Kontrakt z NFZ: wykazano nadwykonania w roku 2019. Organizacja akcji oraz
ƵĚǌŝĂųǁŬĂŵƉĂŶŝĂĐŚƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚƉƌŽŵƵũČĐǇĐŚ
ŝĚĞħŽƌĂǌŽƉŝĞŬħƉĂůŝĂƚǇǁŶČ͘tƐƉŝĞƌĂŶŝĞŝ
organizacja wolontariatu hospicyjnego. Aktywne
ƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁŽǁƉŽůŝƚǇĐĞƐƉŽųĞĐǌŶĞũDŝĂƐƚĂ
ŚŽƌǌſǁ͘tƐƉſųƉƌĂĐĂǌŝŶŶǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝ
ƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ͕ũĞĚŶŽƐƚŬĂŵŝƌĞƐŽƌƚƵǌĚƌŽǁŝĂ
oraz instytucjami krajowymi o podobnym
ǌĂŬƌĞƐŝĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͘:ĞƐƚĞƑŵǇĐǌųŽŶŬŝĞŵ&ŽƌƵŵ
Hospicjów Polskich.
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Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

ϱϰϬϮϳϵ͕ϵϴǌų
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2

ƉŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶĂ͕ǁƚǇŵƉŽŵŽĐ
rodzinom i osobom w trudnej
ƐǇƚƵĂĐũŝǏǇĐŝŽǁĞũŽƌĂǌ
wyrównywanie szans tych rodzin i
osób

Praktyka lekarska specjalistyczna. Niesienie
ďĞǌƉųĂƚŶĞũ͕ƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞũƉŽŵŽĐǇůƵĚǌŝŽŵ͕
ŬƚſƌǌǇƵŬƌĞƐƵĐŚŽƌŽďǇƉŽƚƌǌĞďƵũČŽƉŝĞŬŝ
medycznej, troski, zrozumienia i poczucia
ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͘ĂƉĞǁŶŝĞŶŝĞƉŽƉƌǌĞǌ
ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞƉƌǌĞǌ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞǌĂŬųĂĚǇ
ůĞĐǌŶŝĐǌĞĐĂųŽƑĐŝŽǁĞũŽƉŝĞŬŝŶĂĚƉĂĐũĞŶƚĞŵǁ
terminalnej fazie choroby nowotworowej
dostosowanej do potrzeb: Opieka Paliatywna
^ƚĂĐũŽŶĂƌŶĂĚůĂǁǇŵĂŐĂũČĐǇĐŚŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂĐũŝǌĞ
ǁǌŐůħĚſǁŵĞĚǇĐǌŶǇĐŚ͕KƉŝĞŬĂWĂůŝĂƚǇǁŶĂ
ŵďƵůĂƚŽƌǇũŶĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂƉƌǌĞǌĞƐƉſųŽƉŝĞŬŝ
ĚŽŵŽǁĞũĚůĂƉĂĐũĞŶƚſǁƉƌǌĞďǇǁĂũČĐǇĐŚǁ
domu lub w Poradni Medycyny Paliatywnej.
KŐſųĞŵǁƌŽŬƵϮϬϭϴŽďũħƚŽŽƉŝĞŬČϳϬϬĐŚŽƌǇĐŚŝ
86.22.Z
ŝĐŚďůŝƐŬŝĐŚ͘_ǁŝĂĚĐǌŽŶČŽƉŝĞŬħĐĞĐŚƵũĞƉŽǌĂ
ƐƚĂŶĚĂƌĚĂŵŝŵĞĚǇĐǌŶǇŵŝĚďĂųŽƑđŽƐĨĞƌħ
ƉƐǇĐŚŝĐǌŶČ͕ĚƵĐŚŽǁČ͕ĨŝǌǇĐǌŶČŝƐƉŽųĞĐǌŶČ
pacjentów i ich rodzin w czasie trwania choroby
ŽƌĂǌǁŽŬƌĞƐŝĞǏĂųŽďǇ͘WĂĐũĞŶĐŝŽďũħĐŝƐČŽƉŝĞŬČ
ǌĞƐƉŽųŽǁČ;ůĞŬĂƌǌ͕ƉŝĞůħŐŶŝĂƌŬĂ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐ͕
rehabilitant, kapelan, wolontariusz). Chorym, ich
ďůŝƐŬŝŵŽƌĂǌƌŽĚǌŝŶŽŵǁǏĂųŽďŝĞǌĂƉĞǁŶŝĂŵǇ
ďĞǌƉųĂƚŶČƉŽŵŽĐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶČŝĚƵĐŚŽǁČ͕
poprzez indywidualne spotkania z psychologiem
ŝŬĂƉĞůĂŶĞŵ͘EĂƉŽƚƌǌĞďǇĐŚŽƌǇĐŚĚǌŝĂųĂ
ƵƚǁŽƌǌŽŶǇŵĂŐĂǌǇŶƐƉƌǌħƚƵŵĞĚǇĐǌŶĞŐŽ͘^Ɖƌǌħƚ
ƵųĂƚǁŝĂũČĐǇŽƉŝĞŬħŝĂƉĂƌĂƚƵƌħŵĞĚǇĐǌŶČ
ǁǇƉŽǏǇĐǌĂŵǇĐŚŽƌǇŵǁŽƉŝĞĐĞĚŽŵŽǁĞũ͘EĂ
ƉŽƚƌǌĞďǇĐŚŽƌǇĐŚƵƚǁŽƌǌŽŶŽǌŝĂų&ĂƌŵĂĐũŝ͘

Ϭ͕ϬϬǌų

3

ǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌĂŶĂǌŽĐŚƌŽŶČǌĚƌŽǁŝĂ
ůƵĚǌŬŝĞŐŽƉŽǌŽƐƚĂųĂ͕ŐĚǌŝĞŝŶĚǌŝĞũŶŝĞ
ƐŬůĂƐǇĨŝŬŽǁĂŶĂ͘WƌŽŵŽĐũħǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵŽƌĂǌ
ƌĞŬƌƵƚĂĐũħƉƌŽǁĂĚǌŝƵƚǁŽƌǌŽŶĞǁϮϬϬϳƌŽŬƵ
Centrum Wolontariatu przy Hospicjum.
ǌŝĂųĂůŶŽƑđǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂũĞƐƚǁ
oparciu o aktualne uregulowania prawne.
Aktywnie rozwijamy program wolontariatu
ŚŽƐƉŝĐǇũŶĞŐŽǁŐ͘ǁųĂƐŶǇĐŚƐƚĂŶĚĂƌĚſǁ͕
dostosowany do specyfiki pracy w Hospicjum
ŽƌĂǌǌĂƚƌƵĚŶŝĂŵǇŽƐŽďħĚŽŬŽŽƌĚǇŶĂĐũŝƚǇĐŚ
ĚǌŝĂųĂŷ͘ǁĂƌĂǌǇǁƌŽŬƵŽƌŐĂŶŝǌƵũĞŵǇŶĂďſƌ
nowych wolontariuszy, poprzedzony szkoleniem
dla kandydatów. Realizujemy wieloetapowy
ƉƌŽĐĞƐƐĞůĞŬĐũŝ͕ǁŬƚſƌǇǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶǇũĞƐƚ
promocja i organizacja wolontariatu ůĞŬĂƌǌ͕ƉŝĞůħŐŶŝĂƌŬĂ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝŬŽŽƌĚǇŶĂƚŽƌ
86.90.E
ǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵ͘WƌŽǁĂĚǌŽŶĞƐČƐǌŬŽůĞŶŝĂ
praktyczne, teoretyczne oraz systematyczne
spotkania dla czynnych wolontariuszy.
tŽůŽŶƚĂƌŝĂƚũĞƐƚŶŝĞǌďħĚŶǇĚůĂƉƌĂǁŝĚųŽǁĞŐŽ
ĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂ,ŽƐƉŝĐũƵŵ͘tŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞŶŝŽƐČ
pomoc podopiecznym Hospicjum poprzez
ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞ͕ƌŽǌŵŽǁħŽƌĂǌǁƐƉſųƉƌĂĐħǌ
ǌĞƐƉŽųĞŵŵĞĚǇĐǌŶǇŵ͕ƉŽůĞŐĂũČĐČŶĂĞĚƵŬĂĐũŝ
ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇWƌǌĞǌǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶŝĞǁŽƉŝĞŬħ
ƉŽŵĂŐĂũČĐŚŽƌǇŵƉƌǌĞǌǁǇĐŝħǏǇđƉŽĐǌƵĐŝĞ
osamotnienia w trudnych etapach choroby.
tŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞǁƌĂǌǌǌĞƐƉŽųĞŵŵĞĚǇĐǌŶǇŵ
ƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌČǁƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝƵŝĚĞŝŚŽƐƉŝĐǇũŶǇĐŚ͕
ǁǇŐųĂƐǌĂŶŝƵƉƌĞůĞŬĐũŝǁƐǌŬŽųĂĐŚŝƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝƵ
wolontariatu akcyjnego na rzecz Hospicjum.

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Druk: NIW-CRSO
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4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
W<ϮϬϬϳŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚ
ƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

Lp.

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞ
kodu(-ów) PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚϯŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ
ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯϰϮϮϮϴϴ͕ϭϮǌų
ϯϯϲϬϮϰϮ͕ϲϲǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe

ϭϳϬϱ͕ϴϭǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϲϬϯϯϵ͕ϲϱǌų

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

w
tym:

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ
ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

Druk: NIW-CRSO

ϯϮϮϬϭϮ͕ϳϲǌų
ϮϵϭϴϮϯϯ͕ϭϳǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
Ϯϴϳϳϵϯϯ͕ϭϳǌų
ϰϬϯϬϬ͕ϬϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
ϭϱϵϰϯϳ͕ϰϳǌų
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ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

Ϯϲϰ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϵϰϳϯϵ͕ϵϵǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϲϴϴ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

ϲϯϳϰϱ͕ϰϴǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų
ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų
ϮϮϲϬϰ͕ϳϮǌų

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘^ƚĂŶƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂƉŝĞƌǁƐǌǇĚǌŝĞŷ
roku sprawozdawczego

ϰϮϯϳϴϰ͕ϱϱǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϱϰϬϮϳϵ͕ϵϴǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 ĂŬƵƉŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǁŚŽƌǌŽǁŝĞƉƌǌǇƵů͘^ǌƉŝƚĂůŶĞũϮϰ;Ϯ͕ϯ͕ϰƌĂƚĂͿ

ϭϴϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

2 ĂŬƵƉĨĂƌŵĂĐĞƵƚǇŬſǁ͕ĂƌƚǇŬƵųſǁŵĞĚǇĐǌŶǇĐŚũĞĚŶŽƌĂǌŽǁĞŐŽƵǏǇƚŬƵ͕ĂƌƚǇŬƵųſǁŚŝŐŝĞŶŝĐǌŶǇĐŚ
oraz media

ϳϱϵϯϰ͕Ϭϱǌų

3 ĂĚĂŶŝĂƉĂĐũĞŶƚſǁ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĂŶŝƚĂƌŶǇ͕ƵƐųƵŐŝƉƌĂůŶŝĐǌĞ͕ǁǇǏǇǁŝĞŶŝĞ͕ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂƉĞƌƐŽŶĞůƵ
medycznego i inne

ϮϮϴϳϯϮ͕ϱϯǌų

4 WƌǌĞŐůČĚǇƐĞƌǁŝƐŽǁĞƐƉƌǌħƚƵ͕ǌĂŬƵƉǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂ

ϱϱϲϭϯ͕ϰϬǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ
1 Cele statutowe

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗

ϱϰϬϮϳϵ͕ϵϴǌų

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϯϰϴϲϭϮϭ͕ϳϴǌų

ϱϰϬϮϳϵ͕ϵϴǌų

ϯϰϲϮϭϳϲ͕ϭϮǌų

ϱϰϬϮϳϵ͕ϵϴǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

e) koszty administracyjne

ϭϵϬϬϲ͕ϳϴǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ

ϰϵϯϴ͕ϴϴǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Druk: NIW-CRSO
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ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ͲϭϬϭϵϯϯ͕ϰϲǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝ͘tƉƌǌǇƉĂĚŬƵ
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych ƉŽĚĂđĚŽĚĂƚŬŽǁŽŬǁŽƚħͿ

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;EĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵď
ĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞǏĞůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

Druk: NIW-CRSO
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ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

26,17 etatów

23 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
24 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
0 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
ĐǌǇƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ ƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐŬƌſƚƐǌǇŶŝǏϯϬ
dni
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

Druk: NIW-CRSO

60 osób

0 osób
60 osób

11

3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ przez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐ ĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

45 osób

7 osób
38 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ
- wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ
ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
4͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗1͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
cywilnoprawne); 2͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌ12;ŵŝĞƐŝħĐǇͿ3͘ƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌůŝĐǌďħĐǌųŽŶŬſǁǌĂƌǌČĚƵͿ

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ 4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
Druk: NIW-CRSO
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝ
ŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

]á

:\QDJURG]HQLH]DVDGQLF]HREHMPXMHUyZQLHĪGRGDWNRZH
Z\QDJURG]HQLHSLHOĊJQLDUHN]JRGQLH]5R]SRU]ąG]HQLHP
0LQLVWUD=GURZLD]GQLDZU]HĞQLDUZVSUDZLH
RJyOQ\FKZDUXQNyZRXG]LHODQLHĞZLDGF]HĔ]GURZRWQ\FK

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘^ƚĂƚƵƚŽǁĂƉŽĚƐƚĂǁĂƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
s///͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚŐųſǁŶǇĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

1 "Pomoc pozamedyczna
podopiecznych Hospicjum w
Chorzowie i ich rodzinom w
okresie choroby, pomoc w
ƌŽĚǌŝŶŝĞǁŽŬƌĞƐŝĞǏĂųŽďǇ
oraz propagowanie
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŚŽƐƉŝĐǇũŶĞũΗ
Umowa nr 2266.2018

Organizacja wsparcia
hƌǌČĚDŝĂƐƚĂŚŽƌǌſǁ͘tǇĚǌŝĂų
pozamedycznego choremu oraz ĚƌŽǁŝĂŝWŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ
rodzinie w czasie trwania
ĐŚŽƌŽďǇ͕ũĂŬƚĞǏǁŽŬƌĞƐŝĞ
ǏĂųŽďǇ;ƉƐǇĐŚŽůŽŐ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂŶƚŝ
wolontariusz).

ϯϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

2 "Wspieranie organizacji i
promocji wolontariatu
hospicyjnego oraz nabór
nowych wolontariuszy"
Umowa nr 2261.2018

Promocja idei hospicyjnych oraz hƌǌČĚDŝĂƐƚĂŚŽƌǌſǁ͘tǇĚǌŝĂų
organizacja wolontariatu
ĚƌŽǁŝĂŝWŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ͘
hospicyjnego.

ϴϯϬϬ͕ϬϬǌų

3 Akcja POLA NADZIEII Dotacja ŬĐũĂĐŚĂƌǇƚĂƚǇǁŶĂŽǌĂƐŝħŐƵ
nr 228/2019
krajowym, promocja opieki
hospicyjnej

hƌǌČĚDŝĂƐƚĂŚŽƌǌſǁ͘tǇĚǌŝĂų
Kultury i Sportu

ϮϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
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ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ
Lp
Nazwa zadania
Cel(-e) zadania
EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ
1 _ǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŽƉŝĞŬŝ
zdrowotnej, opieka
ĚųƵŐŽƚĞƌŵŝŶŽǁĂ͕ŽƉŝĞŬĂ
paliatywna/hospicyjna

Ochrona i promocja zdrowia w Narodowy Fundusz Zdrowia
ƚǇŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑđůĞĐǌŶŝĐǌĂǁ
rozumieniu ustawy z dnia 15
ůŝƉĐĂϮϬϭϭŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
leczniczej, prowadzenie
ǌĂŬųĂĚſǁůĞĐǌŶŝĐǌǇĐŚ͗KƉŝĞŬĂ
Paliatywna ambulatoryjna oraz
Opieka Paliatywna stacjonarna

Kwota
Ϯϴϳϳϵϯϯ͕ϭϳǌų

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

Lp.

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

REGON

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

1 WĂŷƐƚǁŽǁǇWŽǁŝĂƚŽǁǇ/ŶƐƉĞŬƚŽƌ^ĂŶŝƚĂƌŶǇǁŚŽƌǌŽǁŝĞ

4

2 WĂŷƐƚǁŽǁĂ^ƚĂĐũĂ^ĂŶŝƚĂƌŶŽƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐǌŶĂǁŚŽƌǌŽǁŝĞ

2

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘
ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

W punkcie III.3 wykazano wszystkie wydatki sfinansowane z 1% w 2019r.
&]ĊĞüZ\GDWNyZZNZRFLH360279,98]áVWDQRZLąNRV]W\URNX2019 - zgodnie z RZiS
3R]RVWDáDNZRWDZZ\VRNRĞFL180000,00]áGRW\F]\]DNXSXQLHUXFKRPRĞFL

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵ
organizacji

Druk: NIW-CRSO
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