
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     
ZACHODNIOPOMORSKIE

Gmina KOŁOBRZEG

Powiat KOŁOBRZESKI

Ulica UL. RADOMSKA Nr domu 10 Nr lokalu A

Miejscowość KOŁOBRZEG Kod pocztowy 78-100 Poczta KOŁOBRZEG Nr telefonu 947152300

Nr faksu 947152300 E-mail hospicjumkolobrzeg@wp.pl Strona www www.hospicjumkolobrzeg.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-11-28

2007-05-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 32029865800000 6. Numer KRS 0000267934

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

Joanna Grab Prezes TAK

Agnieszka Nahajowska Wiceprezes TAK

Alina Kornak Członek TAK

Katarzyna Kachel Olejniczak Członek TAK

Katarzyna Lewandowska Członek TAK

Alina Hajdamowicz Skarbnik 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

Paweł Karol Ostrowski Członek TAK

Bartłomiej Wiktor 
Wągrowski Kondratowicz

Przewodniczący TAK

Jacek Jerzy Pawlicki Członek TAK

STOWARZYSZENIE "VICTORIA" DLA OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.NIESIENIE POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM CHOROBĄ 
NOWOTWOROWĄ,ICH RODZINOM ORAZ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM.
2.INTEGROWANIE OSÓB OBJĘTYCH ONKOLOGICZNĄ OPIEKĄ ZDROWOTNĄ 
ORAZ ICH RODZIN.
3.DZIAŁANIE NA RZECZ UDOSTĘPNIENIA OSOBOM Z CHOROBĄ 
NOWOTWOROWĄ WIELOSTRONNEJ DOSTĘPNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
ORAZ INNYCH FORM OPIEKI I
POMOCY NIEZBĘDNYCH DO ŻYCIA W ŚRODOWISKU RODZINNYM I 
SPOŁECZNYM.
4.KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW 
SPOŁECZNYCH,ZROZUMIENIA,ŻYCZLIWOŚCI I TOLERANCJI WOBEC OSÓB
DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
5.WSPIERANIE GRUP SAMOPOMOCY I NNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH W 
ZAKRESIE OCHRONY
ZDROWIA.
6.WSPOMAGANIE RÓŻNORODNYCH FORM POMOCY SPOŁECZNEJ 
OSOBOM DOTKNIĘTYM CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ I OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM.
7.UDZIELANIE POMOCY MATERIALNEJ OSOBOM FIZYCZNYM 
ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI BEZ WZGLĘDU NA WYZNANIE I
ŚWIATOPOGLĄD.
8.ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE HOSPICJÓW PALIATYWNYCH.
9.PROMOCJA I ORGANIZOWANIE WOLONTARIATU.
10.PROMOWANIE OCHRONY ZDROWIA OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ 
NOWOTWOROWĄ ORAZ ZAPOBIEGANIA CHOROBOM 
NOWOTWOROWYM.
11.DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO.
12.NIESIENIE POMOCY I OPIEKI LUDZIOM 
CHORYM,SAMOTNYM,BEZDOMNYM,W PODESZŁYM WIEKU.
13.OPIEKA NAD OSOBAMI BEZDOMNYMI I NIEZARADNYMI ŻYCIOWO.
14.UDZIELANIE POMOCY OSOBOM POZOSTAJĄCYM BEZ PRACY.
15.ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM WYPOCZYNKU DLA DZIECI I 
MŁODZIEŻY Z RODZIN
UBOGICH,DOTKNIĘTYCH PATOLOGIAMI ALKOHOLIZMU I NARKOMANII.
16.PRZYZNAWANIE STYPENDIÓW I NAGRÓD DLA DZIECI WYBITNIE 
UZDOLNIONYCH.
17.PRZYZNAWANIE DOTACJI OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM NA 
DZIAŁALNOŚĆ ZGODNĄ ZE STATUTEM
STOWARZYSZENIA.
18.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ,AKTYWIZOWANIE 
ZAWODOWE OSÓB I RODZIN UBOGICH,NIEZARADNYCH ŻYCIOWO.
19.UTWORZENIE I PROWADZENIE OŚRODKÓW OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI 
UBOGICH I SAMOTNYCH.
20.WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI,ORGANIZACJAMI I OSOBAMI,KTÓRYCH 
DZIAŁANIA SĄ ZBIEŻNE Z CELAMI
STOWARZYSZENIA.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Pozyskiwanie środków pieniężnych i rzeczowych na pomoc osobom 
dotkniętym chorobą nowotworową.
b) Organizowanie odczytów na rzecz ochrony zdrowia i zapobiegania 
chorobom nowotworowym.
c) Organizowanie klubów i imprez dla swoich podopiecznych i 
sympatyków.
d) Tworzenie grup samopomocy.
e) Prowadzenie szkoleń, kursów i wykładów dla osób bezrobotnych, 
poradnictwa rodzinnego.
f) Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, 
sportowych i turystycznych.
g) Organizowanie wolontariatu i zbiórek publicznych na rzecz 
Stowarzyszenia.
h) Powołanie i prowadzenie hospicjum dla terminalnie chorych.
i) Pomoc finansową i rzeczową osobom ubogim, znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej.
j) Zakup żywności, niezbędnych leków na potrzeby osób chorych, 
samotnych, w podeszłym wieku.
k) Organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego żywienia.
l) Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży z 
rodzin ubogich, dotkniętych patologiami alkoholizmu i narkomanii.
m) Przyjmowanie darowizn i spadków na rzecz Stowarzyszenia.
n) Korzystanie z dotacji i subwencji od osób prawnych.
o) Współdziałanie z osobami fizycznymi i prawnymi, organami 
administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji celów 
Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie Victoria prowadzi w Kołobrzegu Hospicjum Domowe, a od 2017 roku również Hospicjum Stacjonarne. Misją 
Hospicjum jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi oraz ich 
rodzinom.
Wielodyscyplinarny zespół hospicyjny składający się z lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologa, osoby duchownej oraz 
wolontariuszy niesie pomoc w zwalczaniu bólu i innych dolegliwości somatycznych, łagodzeniu lęku i przeciwdziałaniu 
osamotnieniu. Do opieki hospicyjnej przyjmowani są pacjenci dorośli z rozpoznaną niepoddającą się leczeniu przyczynowemu 
chorobą nowotworową. Zespół hospicyjny udziela porad lekarskich, konsultacji psychologicznych, pomaga w pielęgnacji chorego 
w jego domu,  udziela pomocy w opiece nad chorym jak również pomaga w rozwiązywaniu problemów społeczno-socjalnych 
chorego i jego rodziny.
W 2019 roku Hospicjum Domowe objęło opieką 85 pacjentów, natomiast z całodobowej opieki w Hospicjum Stacjonarnym 
skorzystało 171 pacjentów.  

W 2019 roku Stowarzyszenie prowadziło działania na rzecz pozyskiwania i szkolenia wolontariuszy, akcje promocyjne, zbiórki 
publiczne oraz uczestniczyło w wielu ważnych wydarzeniach:
18.02.2019 - Walentynki dla HOSPICJUM SP 6
14.04.2019 - POLA NADZIEI 
26.05.2019 - AKCJA BIEGAJĄCE ANIOŁY HOSPICJUM Z WAŁBRZYCHA 
31.05.2019 - PIKNIK AKADEMII PIŁKARSKIEJ KOTWICA 
09.06.2019 - FESTYN OSIEDLA RADZIKOWO 
13.07.2019 - AKCJA RAMS 1 ZŁ ZA 1 KG 
09.09.2019 - Festiwal Rybny Morze i Parsęta
01.11.2019 - ZBIÓRKA NA TERENIE KOŁOBRZESKIEGO CMENTARZA
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

256

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego 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 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Victoria prowadzi w Kołobrzegu 
Hospicjum Domowe, a od 2017 roku również 
Hospicjum Stacjonarne. Misją Hospicjum jest 
niesienie wszechstronnej pomocy osobom 
dotkniętym nieuleczalnymi chorobami 
nowotworowymi oraz ich rodzinom.
Wielodyscyplinarny zespół hospicyjny składający 
się z lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, 
psychologa, osoby duchownej oraz 
wolontariuszy niesie pomoc w zwalczaniu bólu i 
innych dolegliwości somatycznych, łagodzeniu 
lęku i przeciwdziałaniu osamotnieniu. Do opieki 
hospicyjnej przyjmowani są pacjenci dorośli z 
rozpoznaną niepoddającą się leczeniu 
przyczynowemu chorobą nowotworową. Zespół 
hospicyjny udziela porad lekarskich, konsultacji 
psychologicznych, pomaga w pielęgnacji chorego 
w jego domu,  udziela pomocy w opiece nad 
chorym jak również pomaga w rozwiązywaniu 
problemów społeczno-socjalnych chorego i jego 
rodziny.

88.10 Z 238 489,35 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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238 489,35 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 35 000,00 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) 2 462 293,47 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 385 704,09 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 76 589,38 zł

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

4.1. 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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

35 000,00 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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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 170 081,27 zł

2.4. Z innych źródeł 2 018 722,85 zł

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

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 238 489,35 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: 1 793 319,59 zł 238 489,35 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

1 783 259,42 zł 238 489,35 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

9 276,84 zł

0,00 zł

783,33 zł 0,00 zł

1 Bieżąca działalność Hospicjum Stacjonarnego oraz Hospicjum Domowego. 238 489,35 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

56 038,86 zł

39 757,83 zł

74 284,58 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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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 602 444,67 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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)

15 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)

10,00 etatów

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

87 000,00 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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18 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

19 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)

599 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

15 osób

584 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 816 044,42 zł

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

816 044,42 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)  

5 909,00 zł

0 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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

576 964,27 zł

576 964,27 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 239 080,15 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 816 044,42 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)

wynagrodzenie z poz,11 zawiera dodatek ministerialny w 
kwocie 12 917,88 zł

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Prowadzenie działań na 
rzecz udostępnienia osobom 
w podeszłym wieku lub 
dotkniętych ciężkimi 
chorobami oraz ich 
rodzinom wielostronnej 
opieki zdrowotnej i innych 
form pomocy niezbędnej do 
życia w środowisku 
społecznym i rodzinnym.

Zakup sprzętu medycznego Wójt Gminy Kołobrzeg 10 000,00 zł

2 Wspieranie opieki 
paliatywnej w hospicjum 
domowym i stacjonarnym w 
Kołobrzegu.

Pokrycie kosztów 
specjalistycznych usług 
medycznych.

Prezydent Miasta Kołobrzeg 25 000,00 zł

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

0,00 zł

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

20 117,88 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Joanna Grab - Prezes
Agnieszka Nahajowska - Wiceprezes Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewoda Zachodniopomorski 1

2 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej i w dziedzinie medycyny 
paliatywnej.

1

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

2020-10-15
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