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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Kraj          POLSKA Województwo     
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat SKARŻYSKI

Gmina SKARŻYSKO-
KAMIENNA

Ulica APTECZNA Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość 
SKARŻYSKO-KAMIENNA

Kod pocztowy 26-110 Poczta SKARŻYSKO-
KAMIENNA

Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
monis.nisia@interia.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-07-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 26030678900000 6. Numer KRS 0000330214
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

1. Antoni Urban – prezes zarządu
2. Dorota Kubicka – wiceprezes zarządu
3. Monika Seweryn – sekretarz zarządu
4. Agata Niziołek – skarbnik zarządu
5. Monika Dulęba – członek zarządu
6. Ireneusz Seweryn – członek zarządu

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

1. Beata Wojciechowska - przewodnicząca komisji rewizyjnej
2. Bogusława Makuch - członek komisji rewizyjnej
3. Anna Szostek - sekretarz komisji rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Towarzystwo zostało powołane do współudziału w terminalnej 
opiece nad ludźmi ciężko chorymi, głównie na nowotwory w 
ostatnim okresie ich życia i pomocy ich rodzinom.
Realizuje swoje cele przez:
a) niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej 
i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin,
b) działalność charytatywna,
c) ochrona i promocja zdrowia,
d) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony 
zdrowia;
f) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami,
g) promocja i organizacja wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: prowadzenie 
działalności na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza na 
nowotwory, a także przewlekle chorych 
i starszych oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania 
nad nimi opieki i po ich śmierci; propagowanie idei i metod opieki 
hospicyjnej, realizuje tą opiekę oraz pozyskuje ludzi dobrej woli 
gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom 
objętych jego działalnością.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(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), zaczynając od najważniejszej)

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W roku sprawozdawczym Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Skarżysku-
Kamiennej prowadziło różnorakie działania na rzecz chorych i ich rodzin. W tym 
celu organizowało cykliczne akcje charytatywne. Ponadto podejmowało 
działania: informacyjno-promocyjne, organizowało wolontariat, członkowie 
uczestniczyli 
w szkoleniach i sympozjach ogólnopolskich związanych z prowadzeniem 
działalności hospicyjnej, pozyskiwało z różnych źródeł środki na regularne 
wsparcie dla Hospicjum.
 
I. Pomoc chorym – wypożyczalnia sprzętu.
W roku 2012 Towarzystwo, ze względu na niezatrudnianie pracowników, 
prowadziło niesformalizowane działania na rzecz chorych na nowotwory, między 
innymi takie jak: towarzyszenie choremu, udzielanie pomocy informacyjnej i 
porad rodzinom chorych, pomoc w dotarciu do właściwego specjalisty czy 
jednostki pomocy. Powyższej pomocy udzielano średniomiesięcznie 4 
pacjentom i ich rodzinom. Łącznie 20 chorym w ciągu roku.
W ramach tego działania stowarzyszenie uzyskało dotację na realizację zadania 
publicznego pn. Zespół Domowej Opieki Paliatywnej „Nadzieja”. W ramach 
zadania podjęto następujące działania:
1) powołanie Zespołu DOP „Nadzieja” po otrzymaniu informacji o 
dofinansowaniu projektu. Na pierwszym spotkaniu określone zostały zasady, 
dotyczące opieki nad chorymi, następnie zostały podpisane umowy z lekarzem, 
pielęgniarkami, psychologiem, rehabilitantem. Wszystkim tym osobom zostały 
przekazane wzory kart chorych.
2) sprawowanie opieki nad chorymi i ich rodzinami przez Zespół DOP „Nadzieja”
Od lutego zespół w składzie: lekarz, pielęgniarki, psycholog, rehabilitant w 
okresie sprawozdawczym sprawowali opiekę średniomiesięcznie nad 4 chorymi i 
ich rodzinami. Częstotliwość wizyt u poszczególnych chorych ustalano 
indywidualnie w zależności od potrzeb rodziny i stanu chorego na danym etapie 
choroby.
3) spotkania Zespołu DOP „Nadzieja”
Zespół począwszy od lutego spotykał się średnio cztery razy w miesiącu, do 
tego dochodziły indywidualne spotkania z kadrą zespołu, celem 
zindywidualizowania kompleksowych działań w stosunku poszczególnych 
chorych. 

TPCh w roku 2012 kontynuowało prowadzenie wypożyczalni dla chorych 
specjalistycznego sprzętu medycznego ( łóżka z napędem elektrycznym – 
sterowane pilotem, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, ssaki 
elektryczne, sprzęt rehabilitacyjny). Z pomocy wypożyczalni w roku 2012 
skorzystało 14 rodzin chorych. Wypożyczanie sprzętu jest bezpłatne. W roku 
sprawozdawczym do wypożyczalni pozyskano następujący sprzęt: 3 wózki 
inwalidzkie. 
Działalność ta cieszy się dużym zainteresowaniem. Zarząd uważa, że należy 
kontynuować i rozwijać ten rodzaj działalności. Wiąże się to systematycznym 
powiększaniem poprzez zakupy nowego sprzętu oferowanego w wypożyczalni.

II. Akcje i kampanie promujące wolontariat hospicyjny.
W ramach Akcji Charytatywnych: „Pola Nadziei” i „Hospicjum to też Życie”, 
zorganizowano szereg działań, które miały na celu włączenie młodzieży w 
wolontariat hospicyjny i utrzymanie współpracy ze szkołami. 
W ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społeczno-edukacyjnej pod hasłem 
„Hospicjum to też Życie”, w której od 2007 roku uczestniczy TPCh, w dniu 13 
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października 2012 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbył 
się spektakl pt. „Rycerz Niezłomny” w wykonaniu Theatrum Mundi z Krakowa. 
Sztuka jest teatralną  opowieścią o życiu i śmierci św. Maksymiliana Marii 
Kolbego, hołdem pamięci dla człowieka , który oddał życie za brata. Kampania 
zaś jest realizowana we współpracy z Telewizją Polską SA, mediami 
ogólnopolskimi, regionalnymi i lokalnymi oraz ośrodkami paliatywno-
hospicyjnymi z całej Polski. Tegoroczna kampania odbywa się pod hasłem: 
„Zdrowa rozmowa pomaga leczyć. Mów – Słuchaj – Zaufaj”. 
Jesienna edycja Pól Nadziei przyjęła formę podobną jak w roku 2011. 
Przygotowaniem poletka zajęli się uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowo-
Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego. Dyrekcja szkoły wyraziła 
zainteresowanie i chęć powtórzenia wydarzenia z poprzednich lat, gdyż cieszyło 
się ono dużą popularnością i zaangażowaniem młodzieży tej szkoły. 
W roku sprawozdawczym, w ramach współpracy ze szkołami, zapoczątkowano 
pilotażowy projekt w szkołach pn. „Szkoła z Żonkilem”. Jej celem jest włączenie 
dzieci i młodzieży w kampanię „Pola Nadziei” i zbudowanie stałej współpracy ze 
szkołami. W ramach akcji zostały przekazane 9 szkołom żonkilowe cebulki, 
dzięki którym powstały przyszkolne poletka żonkilowe. Dzieci i młodzież mieli za 
zadanie dbać o powstałe poletka i dokumentować wszelkie podejmowane w 
ramach akcji działania. Podsumowanie pilotażowego projektu zostało 
zaplanowane na wiosnę 2013 roku po wiosennym filanle Kapmanii „Pola 
Nadziei”.

V. Szkolenia i sympozja.
Członkowie Towarzystwa w roku 2012 uczestniczyli w:
1) Radom – V Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu Hospicyjnego „Hospicjum 
Wspólnotą”;

VI. Działania związane z planowanym uruchomieniem hospicjum stacjonarnego.
Zarząd w roku sprawozdawczym nadal prowadzi działania zmierzające do 
utworzenia na terenie miasta Skarżysko-Kamienna hospicjum stacjonarnego. 
Zaplanowane w poprzednim roku sprawozdawczym zamierzenia związane z 
uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), zostały 
zrealizowane. Złożono odpowiednie dokumenty do KRS, decyzję Sąd podjął 24 
lipca 2013 r.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

powiat

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

34

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

1. Niesienia opieki medycznej, pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej, 
duchowej, socjalnej, psychologicznej chorym w ich domach,
2. Prowadzenia wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno - 
rehabilitacyjnego,
3. Zapewnienia wsparcia organizacyjnego, duchowego, 
psychologicznego, socjalnego i medycznego dla rodzin osób 
chorych i osieroconych

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

powiat

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 42,514.16 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 20,000.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

20,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 7,432.00 zł

342.00 zł

2,560.00 zł

0.00 zł

4,530.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 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) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

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
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 34,535.02 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

26,896.26 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

7,638.76 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

0.0 osób

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)

0.0 etatów

4.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

25.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 1 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

86.00 osób

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)
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w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

6.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 80.00 osób

5.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

5.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 20,000.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 20,000.00 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

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Monika Seweryn Sekretarz - Sekretarz Towarzystwo Przyjaciół Chorych, 04-07-2013 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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