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Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 

 

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 
 
 

 

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

Data zamieszczenia sprawozdania  
 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji Stowarzyszenie Wspierania Opieki Paliatywnej 
2. Adres siedziby i 
dane kontaktowe 

Kra    jPolska Województwo  wielkopolskie Powiat  poznański 

Gmina  Poznań Ulica  Świt Nr domu  47/49 Nr lokalu  -  

Miejscowość  Poznań Kod pocztowy  60-375 Poczta  Poznań Nr telefonu  691 911 396 

 Nr faksu  -  E-mail  wsparcie@wsparcie.com.pl Strona WWW    WWW.wsparcie.com.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 12. 04. 2002r 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 14. 11. 2005r 

5. Numer REGON 634357079 6. Numer KRS  0000106479 

za rok  2017 
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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 

Bożena Woźniak Przewodnicząca Zarządu     

Teresa Małgorzata Muth z-ca Przewodniczącego     
Danuta Maria Klimek 
Maria Radke 
Szczepan Cofta 
Wojciech Leppert 
Irena Nowak 
Tomasz Krzysztof Grottel 
Jolanta Przybył 
Anna Katarzyna Ruszczak 
Anna Nawrocka 

Skarbnik 
Sekretarz Zarządu 
Członek Zarządu 
Członek Zarządu 
Członek Zarządu 
Członek Zarządu 
Członek Zarządu 
Członek Zarządu 
Członek Zarządu 

  tak 
Tak 
Tak 
Tak 
Tak 
Tak 
Tak 
Tak 
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 Łukasiewicz 
 
 

Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej 
 

     
 

Urszula Montowska Członek Komisji 
Rewizyjnej      

 

Hanna Nawratil Członek Komisji 
Rewizyjnej      

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych 
działań podjętych przez 
organizację 
 

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

Nadrzędnym celem zadania jest poprawa jakości życia osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, 
zwłaszcza z chorobami nowotworowymi w ostatnim stadium choroby. 

Cel ten osiągnęliśmy przygotowując ochotników (wolontariuszy, opiekunów, rodziny chorych, 
członków Stowarzyszenia) do świadczenia pomocy choremu w środowisku domowym poprzez 
szkolenia specjalistyczne. 

Wsparcie bezradnej rodziny oraz osób chorych samotnych dotyczące sprawowania opieki i pielęgnacji 
w warunkach domowych. 

2.Pomoc socjalna i rzeczowa udzielana chorym i ich rodzinom najbardziej potrzebującym. 

3.Nieodpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. 

4.Pomoc w załatwianiu ważnych dla chorego spraw urzędowych, np. dotyczących refundacji z NFZ 

czy refundacji z MOPR, wsparcie i pomoc udzielana rodzinie podczas trwania choroby jak i w okresie 
osierocenia. 

5.Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne szczególnie dla osób samotnych. 

Cele te osiągnęliśmy również poprzez szkolenia specjalistyczne otwarte dla posługujących 
wolontariuszy, członków Stowarzyszenia, opiekunów oraz członków rodzin podopiecznych. 

 tak

 tak

 tak

 tak

 tak
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1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

.x  najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)                     
 
x  gmina                                          x  województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                          x  cały kraj  
 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          

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

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 240 

 

Osoby prawne 1 

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

 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 

 
 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego  
 
 

  

 

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), 
zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich 
przedmiotem działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności 

Ochrona i promocja zdrowia 

Działalność wspierająca 
funkcjonowanie opieki paliatywnej 
realizowana głównie poprzez pomoc 
wolontariuszy Stowarzyszenia 
organizowaną głównie w środowisku 
domowym chorego. 
Działalność wydawnicza związana z 
medycyną paliatywną oraz 
zagadnieniami pokrewnymi. 

Pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób. 

Pomoc materialna, rzeczowa, socjalna 
udzielana chorym, podopiecznym 
Stowarzyszenia w trudnej sytuacji 
socjalnej, materialnej lub rodzinnej. 

Promocja i organizacja 
wolontariatu. 

Podejmowanie różnych form 
działalności szkoleniowej i edukacyjnej 
wśród służb medycznych oraz 
pozamedycznych – w szczególności 
wśród wolontariuszy oraz członków 
Stowarzyszenia zajmujących się opieką 
paliatywną i wolontariatem. 

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym  

 tak
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4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
 

 

  

 
 

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz 
z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności 

Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności 

-  

-  

-  

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 

 

 

  

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 wg klasyfikacji 
PKD, należy podać informację na temat trzech głównych 
rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), 
zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Numer Kodu Przedmiot i opis działalności 

Kod PKD:- - 
 

Kod PKD:- - 
 

Kod PKD:- - 
 

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym  

1. Informacja o przychodach organizacji 

 
 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
 
 

47999,30 

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 200,00 

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego …. 

c) Przychody z działalności gospodarczej …. 

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) … 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 
 
 

22500,00 

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 6100,00 

2. Informacja o kosztach organizacji 

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 
     22500,00 

2.2. Informacja o poniesionych kosztach: 

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 ….            

 nie

 nie
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d) Koszty administracyjne 8680,60 

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 280,60 

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego 
 w okresie sprawozdawczym … 

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków  

4.1. Przychody z 1% podatku            19199,30 

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 
 

13125,24 

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania 
 
 
 
1 
2 
3 
 
 

 
Pompa perystaltyczna 
 środki opatrunkowe, środki sanitarne,  pielęgnacyjne 
dofinansowanie wycieczki dla podopiecznych 
 

                      1388,00 zł                                                                                                                                     
                       612,29 zł 
                     1240,00 zł                                         

4 
5 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
Zakup naczyń jednorazowych 

 119,36   zł 
                     218,20  zł                                              

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 
Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne 
Usługi rehabilitanta 
Zakup tonera – 2 szt 
Żywność, napoje 
Tusz do drukarki 
leki 
sporządzanie raportów     
Prowadzenie księgowości Stowarzyszenia 
Artykuły piśmiennicze 
Szkolenie paliatywno – hospicyjne 
Neseser pielęgniarski – 2 szt 
 

                      300,00  zł                                     
                       490,00  zł 

                    322,26 zł  
                   3199,53 zł 
                       180,81 zł 
                   1631,68 zł 
                       500,00zł 
                        1500 zł 
                     503,11 zł 
                    600,00 zł 
                   320,00 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) 
 
 
 

                    --

                                       
                                   
-> jak-ich?__________________________          
 
-  nie korzystała 

z podatku od nieruchomości

-z podatku od towarów i usług 
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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.) 

 

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) 
 

  

 

 
- 

--  
 

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 
(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) 

                                                                                                                                             
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) 

                                          0      etatów 

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej 
   
                                        0        osób 
  

2. Członkowie 

2.1. Organizacja posiada członków X tak 
 

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 
                    36            osób fizycznych 

           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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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) 

X tak 
 

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

22  osoby 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 11800,00  ,    zł 

a) z tytułu umów o pracę -  ,    zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 11800,00  ,    zł 

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie 

nie  korzystała - 
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2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym 
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

536,00 ,    zł 

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

1500,00 ,    zł 

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego 

 
X tak 
 

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

 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 Komisja rewizyjna Stowarzyszenia 1 

2   

IX. 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 
 
 

 
 
 

Bożena Woźniak 
 

(imię i nazwisko) 
 
 

Data wypełnienia sprawozdania 

 

 
 rok 

 
05.03.2018r 

 
 

nie   


