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Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 

Obywatelskiego  

 

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

✓ 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  
 22,06.2020r. 

I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji FUNDACJA PALIACJA - POMOC 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA 
Województwo 

PODKARPACKIE 

Powiat 

RZESZÓW 
Gmina 

RZESZÓW 

Ulica 

PONIATOWSKIEGO 

Nr domu 

4 
Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW 
Kod pocztowy  

35-026 
Poczta RZESZÓW Nr telefonu 792238343 

 Nr faksu 
E-mail  

FUNDACJA@PALIACJAPOMOCPL

L 

.Strona www WWW.PALIACJAPOMOC.PL 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

07.03.2014 R. 

 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

17.02.2017 R. 

5. Numer REGON 181080429 6. Numer KRS  0000497233 

za rok 2020 

 



 

2 

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 

MAGDALENA KRUCZEK PREZES ZARZĄDU 
 X    

BEATA MARONKA WICEPREZES ZARZĄDU 
 X    

MAŁGORZATA KRUCZEK CZŁONEK ZARZĄDU  X    

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 

MARTA KWIATKOWSKA 
PRZEWODNICZĄCA RADY 
FUNDACJI  X     

ŁUKASZ BOCHENEK 
WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY FUNDACJI  X     

MAGDALENA 
SOSNOWSKA - 
ŁOZIŃSKA 

SEKRETARZ RADY 
FUNDACJI  X     

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację 

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH FUNDACJI W 2020 ROKU ZOSTAŁY ZNACZNIE 

OGRANICZONE W ZWIĄZKU ZE STANEM PANDEMII: 

- ODWOŁANE ZOSTAŁY DZIAŁANIA PROMOCYJNE W MARCU I KWIETNIU 2020 R. W RAMCH KONTYNUACJI 

WSPÓŁPARCY Z ZAKONEM OJCÓW DOMINIKANÓW W RZESZOWIE GDZIE W TRAKCIE MSZY ŚWIĘTYCH MIAŁY BYĆ 

PRZEDSTAWIANE DZIAŁANIA FUNDACJI ORAZ ZACHĘCANIE DO ODDANIA 1% PODATKU NA RZECZ FUNDACJI 

- W ZWIĄZKU Z ZAKAZEM ODWIEDZIN W HOSPICJUM OGRANICZONE ZOSTAŁY DZIAŁANIA PROMOCYJNE WŚRÓD 

RODZIN PACJENTÓW. 

NADAL PROWADZENIE BYŁY PRZEZ ZARZĄD FUNDACJI DZIAŁANIA MAJĄCYCH NA CELU GROMADZENIA ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH (GŁÓWNIE WŚRÓD PACJENTÓW KLINICZNEGO ODDZIAŁU PALIATYWNO HOSPICYJNEGO PRZY 

WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA W RZESZOWIE) ORAZ ROZPOWSZECHNIANIEM INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI I MOŻLIWOŚCI PRZEKAZANIA NA JEJ DZIAŁANIA 1 % PODATKU ZA POMOCĄ ULOTEK REKLAMOWYCH 

ROZKŁADANYCH W POPULARNEJ SIECI LOKALNYCH DELIKATESÓW, ROZWIESZANIE PLAKATÓW, PRZEZ STRONĘ 

WWW FUNDACJI I ZA POMOCĄ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH. 

BEZPOŚREDNIO PO WYBUCHU PANCEMII FUNDACJA DOKONAŁA ZAKUPU ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, W TYM 

MASECZEK I RĘKAWICZEK, KTÓRE PRZEKAZANE ZOSTAŁY PRACOWNIKOM KLINICZNEGO ODDZIAŁU PALIATYWNO 

HOSPICYJNEGO PRZY WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA W RZESZOWIE 

FUNDACJA SFINSNOWAŁA WYKONANIE NOWEJ STRONY WWW - KLINICZNEGO ODDZIAŁU PALIATYWNO 

HOSPICYJNEGO PRZY WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA W RZESZOWIE, CO PRZYCZYNI SIĘ DO UŁATWIENIA 

UZYSKIWANIA INFORMACJI PRZEZ PACJENTÓW I ICH RODZINY. 

FUNDACJA PRZYCZYNIŁA SIĘ FINANSOWO DO ZAKUPU FARB CELEM WYKONANIA REMONTU HOSPICJUM. 

FUNDACJA PLANOWAŁA WYDATKOWANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 1% PODATKU NA ZAKUP NOWEGO ŁÓŻKA 

DO HOSPICJUM, JEDNAK Z UWAGI NA OGROMNE ZAPOTRZEBOWANIE NA TAKI SPRZĘT PRZEZ TZW. SZPOITALE 

TYMCZASOWE ZARZĄD FUNDACJI ZADECYDOWAŁ O WSTRZYMANIU SIĘ Z ZAKUPEM I PODJĘCIU DALSZYCH DECYZJI 

CO DO WYDATKOWANIA ŚRODKÓW NA WIOSNĘ 2021 R. 

 tak  nie

 tak  nie

 tak  nie

 tak  nie

 tak  nie

 tak  nie
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W  

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

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                            poza granicami kraju                          

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

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

Osoby fizyczne ok. 600 

 

Osoby prawne 1 

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

 

 

 
 
 
 

OSOBY FIZYCZNE ZAINTERESOWANE TEMATEM OPIEKI PALIATYWNEJ, 
FUNDACJA DZIAŁA NA RZECZ KLINICZNEGO ODDZIAŁU PALIATYWNO 

HOSPICYJNEGO PRZY WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA W RZESZOWIE 
 

 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 
 X  

 

3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 

w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności 

Lp. Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności 

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych  w ramach sfery  

1. 

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, 
WTYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W 
ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 
KWIETNIA 2011 O DZIAŁALNOŚCI 
LECZNICZEJ 

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH POPRZEZ 
ZBIERANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE 
SPRZĘTOWE KLINICZNEGO ODDZIAŁU 
PALIATYWNO HOSPICYJNEGO PRZY 
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA W 
RZESZOWIE 

3148,82zł 

2. 
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W 
WIEKU EMERYTALNYM 

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH POPRZEZ 
ZBIERANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE 
SPRZĘTOWE KLINICZNEGO ODDZIAŁU 
PALIATYWNO HOSPICYJNEGO PRZY 
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA W 
RZESZOWIE 

0,00 

 tak

 nie
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3. 
DZIAŁALNOŚC NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH POPRZEZ 
ZBIERANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE 
SPRZĘTOWE KLINICZNEGO ODDZIAŁU 
PALIATYWNO HOSPICYJNEGO PRZY 
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA W 
RZESZOWIE 

0,00 

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
 

 

X  

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 

w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności 

Lp. 
 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności 

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych  w ramach sfery  

1. 
   

2.    

3.    

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 
 

X   

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

Lp. Numer Kodu Przedmiot i opis działalności 

1. Kod PKD: 
 
 

2. Kod PKD: 
 
 

3. Kod PKD: 
 
 

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

1. Informacja o przychodach organizacji 

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

 

11 496,67 zł 

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 11 496,67 zł 

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

c) przychody z działalności gospodarczej                     0,00      zł 

 tak

 nie

 tak

 nie

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)  
 
                     0,00     zł 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 
 
 

                        0,00 zł    

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem             11 496,67   zł 

2. Informacja o kosztach organizacji 

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 
 

                11 496,67 
zł    

2.2. Informacja o poniesionych kosztach: 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
0,00   zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 
 0,00    zł 

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 
0,00    zł 

d) koszty administracyjne  
7535,09    zł 

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 
 0,00   zł 

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

3 975,57   zł 

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych     8066,67    zł 

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

     3 148,82    zł 

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania 

 

1 
Zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Klinicznego Oddziału Paliatywnego przy 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia w Rzeszowie 

     3 148,82    zł 

2 
 

 
    ,    zł 

3 
 
 

    ,    zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 
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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 - 
dodatkowo podać kwotę) 
 
 

 

…………………….zł 

 

 
 
 

   

 

 
-> jakich?__________________________ 
 

 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. 

 

X  

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

 

  

 

 

 
 V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie 
stosunku pracy 
(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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 
12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 2 miejsca po 
przecinku) 

                                               0  etatów 

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

   
                                               0  osób 

  

2. Członkowie 

2.1. Organizacja posiada członków  

X  

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

                                     osób fizycznych 

                                     osób prawnych 

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień

 tak

 nie

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

 tak

 nie

nie  korzystała  

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

 

z podatku od towarów i usług 
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, 
członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji) 

X

 

 

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

 3 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

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

a) z tytułu umów o pracę   0,00    zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych   0,00    zł 

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

 0,00    zł 

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

  0,00    zł 

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek 
samorządu terytorialnego 

 

 

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

 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 - - 

2   

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

 

tak

tak

tak

nie   

nie   

nie   
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej lub 
imiona i nazwiska osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji 

 
 

 
Magdalena Kruczek 
Małgorzata Kruczek 

 
 
 
 
 

Data wypełnienia sprawozdania 

 

 
 
 

26.05.2021r.  

 

 

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH POPRZEZ ZBIERANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA WSPARCIE 

SPRZĘTOWE KLINICZNEGO ODDZIAŁU PALIATYWNO HOSPICYJNEGO PRZY WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA W RZESZOWIE 


