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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-05-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina RADOM

Powiat RADOM

Ulica UL. BOLESŁAWA 
LIMANOWSKIEGO

Nr domu 29A Nr lokalu 

Miejscowość RADOM Kod pocztowy 26-600 Poczta RADOM Nr telefonu 664086814

Nr faksu E-mail hospicjumpio@op.pl Strona www www.pio.radom.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-01-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 67299234300000 6. Numer KRS 0000197078

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

Jadwiga Panek-Lenartowicz Prezes TAK

Marcin Wosik Wiceprezes TAK

Marek Lenartowicz Sekretarz TAK

Zofia Kuczyńska Członek Zarządu TAK

Joanna Kępa-Przygodzka Członek Zarządu 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

Zofia Łagowska Przewodnicząca TAK

Piotr Kiwak Członek TAK

Paulina Potocka Członek TAK

STOWARZYSZENIE IM.O.PIO W RADOMIU
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) ochrona i promocja zdrowia,
b) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze 
społeczeństwem,
c) działalność charytatywna,
d) niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich 
rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
e) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
f) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
g) działalność na rzecz rodziny,
h) promocja i organizacja wolontariatu,
i) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami,
j) działalność na rzecz organizacji pozarządowych, oraz osób prawnych i 
jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o 
stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o 
gwarancjach sumienia i wyznania, stowarzyszeń i jednostek samorządu 
terytorialnego, spółdzielni socjalnych i spółek akcyjnych i spółek z 
ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia 
zysków oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, 
oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, 
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
k) działalność na rzecz ochrony środowiska i ekologii.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność w szczególności:
a) na rzecz osób chorych na nowotwory,
b) na rzecz przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych,
c) na rzecz osób zagrożonych  lub dotkniętych zaburzeniami układu 
chłonnego,
d) na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich 
śmierci.
3. Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki paliatywnej i 
hospicyjnej, długoterminowej pomocy osobom starszym, rehabilitacji osób 
zagrożonych lub dotkniętych zaburzeniami układu chłonnego.
4. Stowarzyszenie realizuje powyższą opiekę i pomoc(zadania) w 
obiektach nowych i istniejących(w tym hospicjach i Domach Pomocy 
Społecznej), własnych, użyczonych lub wynajmowanych. W tym celu może 
inicjować budowę, rozbudowę, przebudowę, remont i modernizację tych 
obiektów.
5. Stowarzyszenie pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie 

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Działalność w wymienionym w Art. 8 zakresie stowarzyszenie realizuje 
poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
2. W zakresie działalności nieodpłatnej Stowarzyszenie realizuje 
następujące adania:
a) ochrona zdrowia ludzkiego,
b) powoływanie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych form 
zakładów opieki zdrowotnej i społecznej,
c) działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego,
d) opracowywanie, koordynowanie i wdrażanie projektów, konkursów i 
innych przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi,
e) prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk 
medycznych i farmacji,
f) działalność edukacyjna, społeczna, kulturalna i charytatywna,
g) organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań edukacyjnych dla 
pracowników medycznych i wolontariuszy oraz innych zainteresowanych 
osób,
h) promocja celów Stowarzyszenia za pomocą nośników medialnych i 
internetu.
i) wydawanie książek, broszur i innych publikacji z zakresu ochrony i 
promocji zdrowia oraz promocji i działalności wolontariatu,
j) drukowanie broszur, ulotek i innych publikacji z zakresu promocji i 
ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu,
k) organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, szkoleń,
l) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami o 
podobnym zakresie działania,
m) współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami 
masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie 
partnerstwa w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
3. W zakres działalności odpłatnej, wchodzą zadania:
a) sprzedaż przedmiotów, darowizn na cele prowadzenia działalności 
organizacji pożytku publicznego,
b) pobieranie odpłatności od prowadzonych działań wyszczególnionych w 
ustępie 2 punkty:  b,c,d,e,f,g,i,j,k w przypadku posiadania 
niewystarczających środków finansowych przeznaczonych na pokrycie 
kosztów działalności Stowarzyszenia.

4. Przy realizacji swoich celów Stowarzyszenie współpracuje z organami 
władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego 
przekazu i innymi podmiotami na zasadach określonych ustawą z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz.U. 
nr 96, poz. 873), z późniejszymi zmianami.
5. Stowarzyszenie współpracuje także z innymi organizacjami 
pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, 
Narodowym Funduszem Zdrowia oraz instytucjami krajowymi i 
zagranicznymi o podobnych celach i podobnym zakresie działania.
6. Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów 
Stowarzyszenie:
a) gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od 
przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia (osób prawnych i fizycznych),
b) prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy,
c) czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków 
publicznych i niepublicznych, między innymi występując do władz i 
administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji,
d) zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
7. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów powołuje terenowe 
jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych, które:
a) podlegają bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszenia oraz działają na 
podstawie Statutu Stowarzyszenia,
b) mogą posiadać osobowość prawną.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

500

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu podjęło następujące działania w 2018r.:
Prowadziło opiekę medyczną, psychologiczną, duchowa, prawna i socjalna na rzecz podopiecznych- chorych osób (dzieci i 
dorosłych) z chorobami genetycznymi, metabolicznymi, przewlekłymi nie dającymi szans na wyleczenie. Opieką objęto również 
ich rodziny. Działania te prowadził zespół hospicyjny pracujący na zasadach wolontariatu.
Kupowano cewniki, materiały opatrunkowe, środki odkażające, leki, środki higieniczne (pieluchy, rękawiczki jednorazowe, itp.), 
kupowano sprzęt rehabilitacyjny (materace p/odleżynowe, ssaki, balkoniki aluminiowe itp.) do wypożyczalni sprzętu medyczno-
rehabilitacyjnego. Organizowano pomoc rzeczową (paczki z chemią gospodarczą, paczki okolicznościowe z żywnością oraz 
artykułami szkolnymi, itp.). Odbywały się imprezy integracyjne (wspólne kolędowanie, spotkanie wielkanocne, Dzień Dziecka, 
wyjazd integracyjny, święto patronalne, Dzień św. Mikołaja, Wigilia, itp.). Prowadzono porady psychologiczne i prawne.
Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla uczniów szkoły podstawowej odbyły się dwie debaty na temat profilaktyki i innych 
form spędzania czasu.
Prowadzono nieodpłatnie wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-medycznego dla mieszkańców Radomia i okolic.
Przy Stowarzyszeniu działa wolontariat osób dorosłych. Wolontariusze odwiedzali chorych w domach, pomagali w nauce 
podopiecznym oraz w drobnych czynnościach dnia codziennego. Natomiast w Stowarzyszeniu pomagali w pracach 
administracyjnych, porządkowych oraz przygotowywali scenariusze imprez integracyjnych.
Wolontariusze, pracownicy biura i członkowie zarządu brali udział w szkoleniach, zdobywając umiejętności w zakresie 
organizacji wolontariatu w naszym Stowarzyszeniu.
Pracownicy, członkowie zespołu hospicyjnego, członkowie Stowarzyszenia brali udział w szkoleniach z zakresu wiedzy 
medycznej, prowadzenia polityki rachunkowości organizacji, aplikowania wniosków, ekonomii społecznej, itp.

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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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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

- udzielanie pomocy medycznej, psychologicznej, 
duchowej przez zespół hospicyjny na zasadach 
wolontariatu u podopiecznych 
niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych,
- wizyty u osób chorych i niepełnosprawnych w 
domu,
- edukacja rodzin przez pielęgniarki w opiece 
nad pacjentem leżącym,
- prowadzenie spotkań z psychologiem mających 
wyjaśnić wzajemne międzyludzkie relacje i 
osobiste problemy,
- aplikowanie wniosków do instytucji rządowych 
i samorządowych w dziedzinie ochrony i 
promocji zdrowia, poradnictwa 
psychologicznego i prawnego

88.10.Z 2 623,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

-świadczenie pomocy społecznej osobom 
niepełnosprawnym (dorośli i dzieci) oraz 
osobom w podeszłym wieku,
-wspieranie podopiecznych i ich rodzin 
organizując pomoc rzeczową (paczki 
żywnościowe, paczki z chemią gospodarczą, 
artykułami szkolnymi, lekami, materiałami 
medycznymi i higienicznymi),
-świadczenie usług rehabilitacyjnych dla 
podopiecznych,
-organizowanie spotkań oraz imprez 
okolicznościowych: wspólne kolędowanie, 
spotkanie wielkanocne, Dzień Dziecka, wyjazd 
integracyjny, święto patronalne, Dzień św. 
Mikołaja, Wigilia, itp.
Spotkania te miały na celu zagospodarowanie 
czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, jak 
również przyczyniły się do integracji z osobami 
pełnosprawnymi, 
-prowadzone były porady prawne mające na 
celu uświadamianie osób niepełnosprawnych o 
przysługujących im prawach w urzędach i 
różnych publicznych instytucjach.

88.99.Z 0,00 zł
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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) 216 058,74 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 216 058,74 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

0,00 zł

0,00 zł

96 750,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 71 215,25 zł

60,00 zł

45 843,00 zł

25 312,25 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 2 415,00 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

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)

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 45 678,49 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 96 750,00 zł

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 100 844,83 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność 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 22 531,11 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 622,99 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: 125 828,98 zł 22 622,99 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

115 213,91 zł 22 622,99 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10 214,89 zł

400,18 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

1 usługi medyczne 1 200,00 zł

2 urządzenia medyczne 1 422,99 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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 opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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.

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

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)

1 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)

0,70 etatów

7 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

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

0 osób prawnych

nie korzystała
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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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 54 815,32 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

26 430,00 zł

26 430,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 28 385,32 zł

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

54 815,32 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 54 815,32 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)  

2 271,72 zł

17 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

7 osób

10 osób

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:

Druk: NIW-CRSO 10



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)

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

1 "Realizacja zadania 
publicznego w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia 
dla mieszkańców Radomia 
objętych domową i 
stacjonarną opieką 
paliatywną w 2018r. nie 
będących świadczeniami 
zdrowotnymi"

Poprawienie komfortu życia 
podopiecznych takie jak:
- edukowanie rodziny jak 
sprawować opiekę nad chorym i 
niepełnosprawnym w zakresie 
pielęgnacji,
- korzystanie ze wsparcia 
psychologicznego
- udzielanie pomocy rzeczowej, 
zakupu środków potrzebnych do 
pielęgnacji osoby chorej i 
niepełnosprawnej
- organizowanie spotkań 
integracyjnych i imprez 
okolicznościowych,
- odwiedzanie przez 
wolontariuszy chorych i 
niepełnosprawnych w domach,
- wyjazdy na szkolenia, itp.

Gmina Miasta Radomia 70 000,00 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

2 407,67 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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 

2 Prowadzenie szkolnych 
programów profilaktycznych 
dla dzieci i młodzieży

Uświadomienie rodzajów i skali 
uzależnień występujących 
wśród dzieci i młodzieży oraz 
skutków zdrowotnych, 
prawnych i społecznych 
dotykających osoby uzależnione 
i ich rodziny. Ukazanie 
alternatywnych sposobów 
spędzania wolnego czasu bez 
alkoholu i innych substancji 
uzależniających.

Gmina Miasta Radomia 6 750,00 zł

3 Porady psychologiczne i 
prawne dla osób 
niepełnosprawnych

Podjęcie działań mających na 
celu wyrównanie szans 
życiowych osób 
niepełnosprawnych poprzez 
udzielanie porad 
psychologicznych i prawnych.

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

20 000,00 zł

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 Gmina Miasta Radomia 1

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

Jadwiga Panek-Lenartowicz Data wypełnienia sprawozdania 2019-05-13
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