
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2023-01-31

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina GŁOGÓW

Powiat GŁOGOWSKI

Ulica UL. POLSKA Nr domu 37 Nr lokalu 

Miejscowość GŁOGÓW Kod pocztowy 67-200 Poczta GŁOGÓW Nr telefonu 604 351 744

Nr faksu E-mail 
kontakt@hospicjumglogowskie.pl

Strona www www.hospicjumglogowskie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-04-10

2019-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36702970000000 6. Numer KRS 0000673128

1. Działalność dobroczynna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna;
2. Poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dorosłych i dzieci w 
terminalnym okresie choroby na miarę ich indywidualnych możliwości;

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

Aleksandra Glińska Prezes Zarządu Fundacji TAK

Emilia Szajowska Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Roman Jarzyna Sekretarz Fundacji 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

Karolina Jankowska-
Królikowska

Rada Nadzorcza TAK

Adrianna Kurosz Rada Nadzorcza TAK

Julia Miśko Rada Nadzorcza TAK

Sylwia Wachal Rada Nadzorcza TAK

Przemysław Maksymów Rada Nadzorcza TAK

HOSPICJUM GŁOGOWSKIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

3. Poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych;
4. Niesienie ulgi w cierpieniu psychicznym, duchowym i społeczno-
socjalnym, leczenie bólu 
i innych objawów towarzyszących chorobom śmiertelnym;
5. Pomoc rodzinom chorych i osieroconym,
6. Podnoszenie świadomości społecznej na temat holistycznej i 
wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej;
7. Szkolenie personelu medycznego, wolontariuszy i rodzin chorych;
8. Współpraca z organami administracji publicznej , samorządowej i 
innymi organizacjami 
w kraju i za granicą,;
9. Organizacja i pomoc wolontariatu;
10. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych;
11. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi;
12. Pomoc i poradnictwo dla osób niepełnosprawnych, ich rodzinom, 
opiekunom;
13. Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw społecznych 
zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu, w szczególności 
dzieci, osób starszych, przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz 
niepełnosprawnych;
14. Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz 
integracji dzieci, dorosłych, osób starszych, przewlekle i nieuleczalnie 
chorych oraz niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, krajową i 
międzynarodową;
15. Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw na rzecz propagowania i 
ochrony praw pacjenta;
16. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju 
przedsiębiorczości;
17. Wspomaganie procesów rozwoju ekonomii społecznej, w szczególności 
na obszarach wiejskich, w tym zakładanie i prowadzenie spółdzielni 
socjalnych;
18. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
19. Wspomaganie rozwoju i powstania lokalnych organizacji 
pozarządowych;
20. Tworzenie funduszy grantowych, dotacyjnych na rozwój i aktywizację 
lokalnych środowisk społecznych działających na rzecz wspólnego dobra;
21. Rozwój kultury, sztuki , ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności 
w zakresie regionalnych wartości;
22. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
23. Tworzenie funduszy stypendialnych dla uczniów, studentów i 
doktorantów;
24. Wspomaganie procesów oświatowych, w szczególności na obszarach 
wiejskich;
25. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych bezrobociem;
26. Rozwój turystyki,  krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i 
młodzieży;
27. Wzrost świadomości ekologicznej, ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego;
28. Wspieranie rodzicielstwa i macierzyństwa;
29. Wzmocnienie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, w 
tym wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
30. Upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn;
31. Pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa dla 
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, spółdzielni socjalnych i osób 
fizycznych w zakresie określonym w celach statutowych;
32. Opracowanie i realizacja lokalnych strategii z czynnym udziałem 
społeczności lokalnej, zarówno w procesie opracowania, jak i realizacji;
33. Aktywizowanie i mobilizacja społeczności lokalnej do wzięcia udziału w 
procesie zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionów Polski;
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34. Udzielenie wsparcia mieszkańcom w zakresie przygotowywania 
projektów i pozyskiwania środków na ich realizację;
35. Wspieranie

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Powoływanie i wpływanie na całokształt działań niepublicznych 
zakładów opieki zdrowotnej;
2. Organizowanie całodobowych, stacjonarnych i domowych hospicjów dla 
dzieci i dorosłych;
3. Zakładanie i prowadzenie ośrodków opieki i wsparcia nad rodzinami 
chorych i osieroconymi;
4. Zakładanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacji biologicznej i psycho-
duchowej dla osób chorych i rekonwalescentów,
5. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, bądź podmiotami 
gospodarczymi mogącymi wesprzeć działalność Fundacji,
6. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych do realizacji celów 
Fundacji,
7. Nawiązywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi i 
zagranicznymi umożliwiając wymianę doświadczeń oraz wspieranie 
podejmowanych inicjatyw;
8. Tworzenie ośrodków formacyjnych dla personelu, wolontariuszy i 
osieroconych;
9.Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej umożliwiającej 
szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat idei hospicyjnej;
10. Prowadzenie działalności szkoleniowej dla:
a) personelu służby zdrowia,
b) wolontariuszy,
c) rodzin chorych;
11. Prowadzenie działalności integracyjnej poprzez aktywność kulturalną i 
rekreacyjną;
12. Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych 
celów Fundacji;
13. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w 
granicach przewidzianych prawem;
14. Może prowadzić działalność gospodarczą w granicach przewidzianych 
prawe, służącą realizacji celów statutowych Fundacji;
15. Prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, 
opiekuńczych, oświatowych, szkoleniowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
16. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz 
publicznych;
17. Podejmowanie inicjatyw mających na celu wszechstronną pomoc 
osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom;
18. Podejmowanie inicjatyw mających na celu wszechstronną pomoc 
osobom przewlekle i nieuleczalnie chorym;
19. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie 
integracji dzieci, dorosłych, osób starszych, przewlekle i nieuleczalnie 
chorych oraz niepełnosprawnych;
20. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie praw 
pacjenta;
21. Wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów 
podejmujących działania na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju 
Polski;
22. Organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, 
konferencji, wydarzeń;
23. Organizację, udział i finansowanie przedsięwzięć społecznych, 
edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i innych w zakresie celów 
statutowych;
24. Organizację konkursów, wystaw, przeglądów, festiwali, pokazów, 
plenerów itp.;
25. Prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej;
26. Inicjowanie, prowadzenie, udział lub finansowanie badań 
socjologicznych, także opinii publicznej, ekonomiczno-gospodarczych i 
innych  istotnych dla społeczeństw lokalnych lub grup społecznych;
27. Organizację bądź udział w targach, konferencjach, seminariach, 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2023-01-31 3



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

sympozjach, itp.;
28. Udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, 
koncepcyjnych itp.;
29. Finansowanie odbudowy lub remontów obiektów użyteczności 
publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, 
sportowych, atrakcji turystycznych i innych istotnych ze względu rozwoju 
społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do 
nich;
30. Organizację i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz 
wspierania inicjatyw obywatelskich, gospodarczych, udzielenia porad 
prawnych, a przede wszystkim udzielenia niezbędnej pomocy w 
przygotowywaniu projektów na dofinansowanie zadań z zakresu dobra 
wspólnego;
31. Wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć gospodarczych, 
zwłaszcza gospodarstw rolnych i początkujących przedsiębiorców na 
obszarze wiejskim;
32. Promocję i reklamowanie realizowanych działań własnych i innych 
podmiotów, o ile są zgodne z celami statutowymi;
33. Inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, 
gospodarstw, itp. Z innych krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie 
obranych celów statutowych;
34. Współpracę, w tym sieciową, z podmiotami realizującymi podobne 
cele, także zagranicznymi;
35. Budowę i renowację obiektów pod potrzeby osób  niepełnosprawnych 
i starszych;
36. Prowadzenie innych działań zgodnych z celami statutowymi i 
dozwolonych w przepisach prawa krajowego i Unii Europejski

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Głównym celem Fundacji Hospicjum Głogowskie jest wybudowanie kompleksowego Hospicjum, które umożliwi poprawę jakości 
życia nieuleczalnie chorym osobom dorosłym, jak również dzieciom.  W 2019 roku Fundacja Hospicjum Głogowskie  
przeprowadziła szereg zbiórek publicznych, do których zaangażowanych było wielu wolontariuszy. 
Datki na rzecz Fundacji zbierane były również  przez instytucje publiczne, sympatyków , a także podczas uroczystości 
pogrzebowych. 
Skarbona w kształcie serca wykonana przez więźniów ZK w Rawiczu przyczyniła się do transparentnego procesu zbiórki. Do akcji 
włączyły się wszystkie duże sklepy w Głogowie, które zaprosiły wolontariuszy wraz z "hospicyjną skarboną" do kwestowania w 
swoich punktach sprzedaży. 
W 2019 roku Fundacja Hospicjum Głogowskie przeprowadziła między innymi: 
- akcję Huta Miedzi Głogów,
- zbiórkę na budowę hospicjum podczas wielkiego otwarcia Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie
- przedświąteczną akcję zbiórki pieniędzy w marketach z wykorzystaniem skarbony oraz puszek, 
- akcję znicz. Fundacja otrzymała około tysiąc zniczy od firmy MAX-POL.  Znicze można było nabyć przy miejskich cmentarzach 
podczas świąt Wszystkich Świętych.  Opłata za znicz była symboliczną cegiełka na rzecz budowy hospicjum.  
- akcję pn. "Rozpalmy serca dla Hospicjum" , gdzie za wrzucone datki do puszek Fundacja rozdawała zapałki darczyńcom, 
- Marszobieg Noworoczny FS Complex Maciej Sanojca

Aktualne dane o działaniach Fundacji Hospicjum Głogowie dostępne pod linkiem: https://www.facebook.com/hospicjumglo
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

5000

500

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Głównym przedmiotem działalności Fundacji 
Hospicjum Głogowskie jest prowadzenie zbiórek 
publicznych na rzecz budowy hospicjum w 
mieście Głogów. Miasto udostępniło działkę pod 
budowę hospicjum i zabezpieczyło w kilkuletnich 
planach finansowych około 6mln złotych. 
Jednakże koszt budowy i wyposażenia hospicjum 
to koło 16 mln złotych, a miesięczny koszt 
utrzymania to około 210tys. W związku z tym 
Fundacja organizuje wiele akcji i zbiórek 
pieniędzy aby pozyskać jak największą ilość 
środków i przyczynić się do jak najszybszego 
wybudowania hospicjum.

86.90.E 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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211 419,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 493 454,53 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 493 454,53 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 282 034,63 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 469 350,83 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 25 469,98 zł 0,00 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

24 103,70 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 366,28 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

159 609,16 zł

0,00 zł

122 425,47 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

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. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

3 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

3 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

21 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

6 osób

15 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Aleksandra Glińska Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2023-01-31
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