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Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica OSIEDLE CENTRUM D Nr domu 9 Nr lokalu 31

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-933 Poczta KRAKÓW Nr telefonu +48531617723

Nr faksu E-mail przebisnieg.org@gmail.com Strona www www.przebisnieg.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-12-15

2018-11-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12110827000000 6. Numer KRS 0000344487

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

Maria Szuba Przewodnicząca Zarządu TAK

Katarzyna Kozak- Baryła Wiceprzewodnicząca 
Zarządu

TAK

Piotr  Gil 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

Paweł Uchański Przewodniczący TAK

Stanisław Franczyk Wiceprzewodniczący TAK

Marzena Ponicka Członek TAK

Aldona Wawrzeniec Członek TAK

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CHŁONIAKI "PRZEBIŚNIEG"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki “Przebiśnieg” to Organizacja Pożytku Publicznego, która skupia 
osoby pragnące pomagać pacjentom z rozpoznanymi chorobami układu krwiotwórczego – zarówno tym 
zdiagnozowanym, jak i tym, którzy ukończyli leczenie. Od 14 lat działamy na rzecz pacjentów i ich bliskich. 
Organizujemy zbiórki krwi. Stale poszerzamy wiedzę na temat nowości w świecie hematologii nie tylko w Polsce, ale 
też na świecie. Dzielimy się wiedzą na temat chorób hematoonkologicznych poprzez aktualne kampanie („Zapytaj 
Bliskich o zdrowie”, " Zdemaskuj Chłoniaki") i programy edukacyjne („W gruncie wiedzy”), wykłady, webinaria, 
broszury, materiały wideo, artykuły oraz materiały publikowane na stronie www i w kanałach społecznościowych. W 
edukacji skupiamy się na roli samoobserwacji organizmu w diagnozowaniu oraz na objawach i leczeniu chorób 
hematoonkologicznych.
Podejmowane działania były skoncentrowane na wsparciu pacjentów, którzy w obawie przed zakażeniem zostali w 
domu, nie kontaktowali się ze swoimi lekarzami, a nawet nie podejmowali leczenia. Mieliśmy stały kontakt z osobami 
szukającymi pomocy, informacji. Byli to zarówno pacjenci, jak również ich bliscy. 
2. Prowadziliśmy monitoring opieki nad pacjentem hematoonkologicznym w szpitalach i poradniach 
hematoonkologicznych na terenie całego kraju.
3. Prowadziliśmy także monitoring lokalnych i regionalnych mediów i komunikatów. Wszystkie ważne informacje 
publikowaliśmy w naszych mediach społecznościowych, które w czasie pandemii miały szczególne znaczenie w 
kontakcie z pacjentami.
4. Kontynuowaliśmy nasze stałe aktywności edukacyjne oraz dodatkowe kontekstowe do COVID-19: „Zapytaj 
Bliskich o Zdrowie”. 
Kampania obejmowała emisję radiowych spotów edukacyjnych oraz działania promocyjne w OOH i social media.
5.Kontynuowaliśmy realizację nowego projektu edukacyjno - informacyjnego „W gruncie wiedzy”, który zakłada, że u 
korzeni każdego sukcesu, również tego związanego z procesem leczenia i zdrowienia pacjentów, leży wiedza. 
Dobrze poinformowany pacjent, otoczony opieką ma większą szansę na wyzdrowienie. Dobrze poinformowani bliscy 
mogą lepiej wspierać pacjenta w trakcie jego powrotu do zdrowia.
Projekt „W gruncie wiedzy” ma wspierać pacjentów w powrocie do zdrowia i zaopatrzyć ich w niezbędne informacje. 
W ramach projektu podjęto takie działania jak: • przygotowanie ulotek informacyjnych dla pacjentów na temat 
diagnozy, leczenia, diety w trakcie leczenia onkologicznego, wsparcia psychologicznego dla pacjentów i osób bliskich 
oraz praw pacjentów; • zorganizowanie biblioteczek dla oddziałów hematoonkologicznych i poradni, wyposażonych w 
publikacje edukacyjne i naukowe oraz beletrystykę; • webinaria z ekspertami w dziedzinie medycyny i 
psychoonkologii; • dyżury telefoniczne z psychoonkologiem; • materiały edukacyjne w serwisach społecznościowych
6.Publikowaliśmy i promowaliśmy treści psychoonkologiczne o charakterze poradniczym, również w kontekście 
COVID-19 (strach, stres, zagubienie).
7. Prowadziliśmy monitoring polskich i zagranicznych Instytutów badawczych i mediów branżowych pod kątem 
wpływu COVID-19 na pacjentów będących w trakcie leczenia hematoonkologicznego oraz na pacjentów, którzy 
ukończyli takie leczenie. Wszystkie zdobyte informacje publikowaliśmy na naszej stronie oraz na profilu na 
Facebooku. Na podstawie zdobytej wiedzy, przy współpracy z lekarzami przygotowaliśmy artykuł „Szczepienie 
COVID u pacjentów z chłoniakiem".
8. Informowaliśmy o działaniach Samorządów i Ministerstwa Zdrowia, które wspierały m.in. pacjentów 
hematoonkologicznych w czasie pandemii, np. o transportach do szpitali, infoliniach, czy wirtualnym asystencie, który 
odpowiadał dodatkowo na pytania pacjentów.
9. Wspieraliśmy akcje oddawania krwi przez osoby zdrowe i „ozdrowieńców”. 
10. Promowaliśmy wydarzenia szerzące wiedzę na temat COVID-19 w kontekście chorób hematoonkologicznych.
11. Prowadziliśmy działania interwencyjne. • Apel o dostępność leków podskórnych na liście refundacyjnej – 
szczególnie ważne wtedy, kiedy pacjenci powinni przebywać w szpitalu jak najkrócej. • Apel do Wojewody 
Małopolskiego – gdy zaplanowano przekształcenie Szpitala Uniwersyteckiego na szpital zajmujący się wyłącznie 
pacjentami z COVID-19. Dzięki komunikacji z różnymi ośrodkami medycznymi, mogliśmy dodatkowo wesprzeć 
działania jednego ze szpitali w otrzymaniu zgody na wdrożenie programu lekowego. • Zwracaliśmy uwagę mediów i 
Decydentów na brak procedur w zakresie dalszego diagnozowania osób z ujemnym wynikiem testu SARS-CoV-2 
pod kątem chorób hematoonkologicznych, które czasami objawami mogą przypominać COVID-19. 10. Uczyliśmy 
korzystania z teleporad.
12.Przygotowano ulotki dla lekarzy POZ – rozpoznawanie chłoniaków i opieka nad pacjentem po zakończonym 
leczeniu.
13. Promowaliśmy udział w ankiecie dotyczącej opinii pacjentów onkologicznych na temat szczepienia przeciwko 
koronawirusowi, opracowanej przez Zespół lekarzy należący do Sekcji Młodych Onkologów Polskiego Towarzystwa 
Onkologii Klinicznej. 
14. Kontynuowaliśmy współpracę w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia.
15. Byliśmy partnerem Plebiscytu „Lekarz z empatii” autorskiego programu, którego celem było uhonorowanie 
lekarzy wyróżniających się w swojej codziennej pracy pełną empatii postawą wobec pacjentów.
16.Przeprowadziliśmy ankietę skierowaną do pacjentów, w której dowiedzieliśmy się, jakie aspekty działalności 
stowarzyszenia powinniśmy rozwinąć, szczególnie w czasie pandemii.
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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

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Osoby prawne

1000000

6
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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, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 
905)

1. niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu 
chłonnego i ich rodzinom oraz działanie na rzecz 
poprawy jakości ich życia. Działania Stowarzyszenia 
dotyczą chorych na chłoniaki zarówno aktualnie 
leczonych, oczekujących na leczenie, jak i będących po 
zakończeniu leczenia, ich rodzin oraz wolontariuszy, 

2. działalność oświatowa w zakresie propagowania 
wiedzy na temat chorób układu chłonnego i metod ich 
leczenia oraz szeroko pojętej problematyki 
onkologicznej,

3. działania na rzecz ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej dla pacjentów z chorobami onkologicznymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem chorych na chłoniaki,

4. działania na rzecz propagowania profilaktyki chorób 
nowotworowych,

5. promocja i organizacja wolontariatu,

6. działania na rzecz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej 
chorych po leczeniu onkologicznym,

7. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, 
informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe 
oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 
zakresie określonym w pkt 1-5.

17 000,00 zł

2 promocja i organizacja wolontariatu Zapraszanie do współpracy, inicjowanie i organizowanie, 
spotkań, działań ( osób  chętnych do pomocy 
pacjentom, zainteresowanych wspieraniem działań 
stowarzyszenia ) – mających na celu :  
1) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie 
materiałów informujących o chorobach układu 
limfatycznego i metodach ich leczenia 
2) publikowanie i upowszechnianie materiałów 
informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych 
oraz informacyjno prawnych, w tym dotyczących praw 
pacjentów w polskim i europejskim systemie opieki 
zdrowotnej 
3) działania na rzecz poprawy dostępu chorych do 
leczenia, w tym nowoczesnych metod terapii 
4) udzielanie wsparcia psychologicznego, finansowego i 
merytorycznego chorym na chłoniaki i ich rodzinom
5) działania na rzecz ogólnego upowszechniania dostępu 
do opieki psychologicznej dla chorych na nowotwory i 
ich rodzin

1 800,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 19 069,55 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 18 859,55 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 210,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 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 18 859,55 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 18 800,00 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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

22 979,66 zł

0,00 zł

0,00 zł

7 110,99 zł

0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 30 090,65 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -11 021,10 zł
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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.

1 1.Kampania „Zapytaj Bliskich o Zdrowie” – okazji Dnia Babci i Dziadka - Kampania obejmowała 
emisję radiowych spotów edukacyjnych oraz działania promocyjne w OOH i social media.
2.Kampania „Zdemaskuj Chłoniaka” – z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach - Chłoniak, 
białaczka, grypa, czy COVID-19? Nowe wyzwania w demaskowaniu chorób układu 
krwiotwórczego. 3.Przygotowywanie informacji dla Pacjentów oraz ich Bliskich w czasie epidemii 
koronawirusa SARS- Cov-2 . 
4. wsparcie pacjentów, którzy w obawie przed zakażeniem zostali w domu, nie kontaktowali się ze 
swoimi lekarzami, a nawet nie podejmowali leczenia. Kontakt z osobami szukającymi pomocy, 
informacji. Byli to zarówno pacjenci, jak również ich bliscy. 
5. monitoring opieki nad pacjentem hematoonkologicznym w szpitalach i poradniach 
hematoonkologicznych na terenie całego kraju.
6. monitoring lokalnych i regionalnych mediów i komunikatów, publikacje mediach 
społecznościowych, które w czasie pandemii miały szczególne znaczenie w kontakcie z pacjentami.
7.kontynuacja realizacji nowego projektu edukacyjno - informacyjnego „W gruncie wiedzy”, który , 
ma wspierać pacjentów w powrocie do zdrowia i zaopatrzyć ich w niezbędne informacje. 
Przygotowanie ulotek informacyjnych dla pacjentów na temat diagnozy, leczenia, diety w trakcie 
leczenia onkologicznego, wsparcia psychologicznego dla pacjentów i osób bliskich oraz praw 
pacjentów;  zorganizowanie biblioteczek dla oddziałów, dyżury telefoniczne z psychoonkologiem;

13 500,00 zł

2 8.publikacje i promocja treści psychoonkologicznych o charakterze poradniczym, również w 
kontekście COVID-19 (strach, stres, zagubienie).
9.  monitoring polskich i zagranicznych Instytutów badawczych i mediów branżowych pod kątem 
wpływu COVID-19 na pacjentów będących w trakcie leczenia hematoonkologicznego oraz na 
pacjentów, którzy ukończyli takie leczenie. Wszystkie zdobyte informacje publikowaliśmy na naszej 
stronie oraz na profilu na Facebooku. Na podstawie zdobytej wiedzy, przy współpracy z lekarzami 
przygotowaliśmy artykuł „Szczepienie COVID u pacjentów z chłoniakiem".
10. informowanie o działaniach Samorządów i Ministerstwa Zdrowia, które wspierały m.in. 
pacjentów hematoonkologicznych w czasie pandemii.
11. wspieranie akcji oddawania krwi przez osoby zdrowe i „ozdrowieńców”. 
12. promowanie wydarzeń szerzących wiedzę na temat COVID-19 w kontekście chorób 
hematoonkologicznych.
13.   działania interwencyjne. • apel o dostępność leków podskórnych na liście refundacyjnej .• 
apel do Wojewody Małopolskiego – gdy zaplanowano przekształcenie Szpitala Uniwersyteckiego 
na szpital zajmujący się wyłącznie pacjentami z COVID-19. 
14.poradnictwo dotyczące korzystania z teleporad.
15.przygotowano ulotki dla lekarzy POZ – rozpoznawanie chłoniaków i opieka nad pacjentem po 
zakończonym leczeniu.

5 000,00 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

0,00 etatów

0 osób1.3. 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)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

46 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 
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)

2 osób
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)

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

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
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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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Maria Szuba
Katarzyna Kozak-Baryła

Piotr  Gil
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-17

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