
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina SZTUM

Powiat SZTUMSKI

Ulica REJA Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość SZTUM Kod pocztowy 82-400 Poczta SZTUM Nr telefonu 55-277-79-83

Nr faksu 55-277-79-83 E-mail biuro@darsztum.pl Strona www www.darsztum.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 17043567700000 6. Numer KRS 0000127529

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

Krystyna Szafranska Prezes Zarządu TAK

Anna Lewandowska V-ce Prezes Zarządu TAK

Alicja Klewicz Członek Zarządu TAK

MirosławaSzpalerska Członek Zarządu TAK

Antoni Gałecki 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

Inga Murawska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zygmunt Smoliński Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jan Ziarko Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zbigniew Zwolenkiewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM PRZEWLEKŁE CHORYM "DAR SERCA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Cel główny:
Niesienie ulgi w cierpieniu i poprawianie jakości życia osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz udzielanie 
wsparcia ich rodzinom.
2. Cele szczegółowe:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach 
usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie 
zdrowia;
2) sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej, i 
społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz 
opieki nad rodzinami tych pacjentów;
3) zapewnienie opieki osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym 
przez udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitację;
4) poprawienie dostępności do usług zdrowotnych i opiekuńczych osobom 
nie wymagającym hospitalizacji, a potrzebującym kontynuacji opieki 
lekarskiej pielęgniarskiej, rehabilitacji oraz wsparcia w samo-opiece i 
samo-pielęgnacji;
5) pomoc osobom niepełnosprawnym w możliwej do osiągnięcia 
sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, a także  w adaptacji do 
zmiany warunków ich życia spowodowanych chorobą i 
niepełnosprawnością;

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

3. Do zadań Stowarzyszenia należy:
1) świadczenie usług zdrowotnych i opiekuńczych w  warunkach 
domowych, ambulatoryjnych i całodobowych, w tym usługi: 
pielęgniarskie,  rehabilitacyjne, lekarskie, terapeutyczne, pomoc 
psychologiczna, duchowa i inne;
2) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego;
3) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
4) współpraca z samorządem lokalnym ( gminnym, powiatowym, 
wojewódzkim), w tym realizacja zadań zleconych i włączanie się do 
realizacji zadań własnych samorządu;
5) współpraca z  instytucjami i organizacjami w Polsce i  za granicą;
6) promowanie i organizowanie  wolontariatu;
7) organizowanie działań charytatywnych, takich jak:  zbiórki pieniędzy, 
festyny i inne

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa, a w szczególności na rzecz grup 
społecznych mających trudną sytuację zdrowotną, życiową i materialną, jak:
a) przewlekle i nieuleczalnie chorzy
b) niepełnosprawni, emeryci, renciści
Stowarzyszenie zajmuje się głównie profesjonalną działalnością zdrowotną i opiekuńczą na rzecz osób 
przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych z powodu schorzeń narządu ruchu, wieku, zaburzeń 
psychicznych.  Świadczy usługi w  warunkach domowych, ambulatoryjnych i stacjonarnych przez zespół 
wielodyscyplinarny, tzn. Lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, masażystów, terapeutów zajęciowych, 
psychologów, opiekunów medycznych, opiekunów środowiskowych, logopedę, neurologopedę, 
wolontariuszy i innych.  Jest to działalność nieodpłatna i odpłatną w zależności od źródeł finansowani. 
Działalność obejmuje:
1.Świadczenie usług leczniczo-opiekuńczych przez zespół opieki paliatywnej domowej – usługi 
refundowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego NFZ
2. Świadczenie usług pielęgniarskich w ramach opieki długoterminowej domowej - usługi refundowane 
ze środków ubezpieczenia zdrowotnego NFZ
3. Rehabilitację leczniczą ambulatoryjną i domową - usługi prywatne. Od 1.07.2015r. świadczenia 
rehabilitacyjne lecznicze również refundowane ze środków ubezpieczenia zdrowotnego NFZ w zakresie  
rehabilitacji leczniczej ogólnoustrojowej dziennej realizowane przez  Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. 
4. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego; 
5. Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych domowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w ramach zadania zleconego przez ośrodek pomocy społecznej;
6. Opiekę dzienną dla seniorów i osób niepełnosprawnych; 
7. Opiekę całodobową dla seniorów i osób niepełnosprawnych
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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)

518

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

Druk: MPiPS 3

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

1.Świadczenie usług 
leczniczo-opiekuńczych 
przez zespół opieki 
paliatywnej domowej – 
usługi refundowane ze 
środków ubezpieczenia 
zdrowotnego NFZ
2. Świadczenie usług 
pielęgniarskich w 
ramach opieki 
długoterminowej 
domowej - usługi 
refundowane ze 
środków ubezpieczenia 
zdrowotnego NFZ
3. Rehabilitacja 
ambulatoryjna w 
ramach Ośrodka 
Rehabilitacji Dziennej- 
refundacja za usługi ze 
środków ubezpieczenia 
zdrowotnego NFZ
Usługi zdrowotne i 
opiekuńcze świadczy 
fachowy personel 
medyczny: 
lekarzespecjaliści 
(opieki paliatywnej, 
rehabilitacji medycznej, 
ortopedii i 
traumatologii), 
pielęgniarki, 
fizjoterapeuci, 
masażyści, psycholog, 
terapeuta 
zajęciowy,logopeda

94.99.Z

Druk: MPiPS 4

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

1.Opieka dzienna dla 
seniorów i osób 
niepełnosprawnych
2. Opieka całodobowa 
dla seniorów i osób 
niepełnosprawnych
3. Rehabilitacja dla 
osób w różnym wieku, 
w tym  seniorów i osób 
niepełnosprawnych  
4. Turnusy 
rehabilitacyjne 
5. Wypożyczalnia 
sprzętu 
rehabilitacyjnego i 
pomocniczego
Opiekę prowadzi 
wykwalifikowany 
zespół pracowników 
medycznych: lekarze 
specjaliści (opieki 
paliatywnej, 
rehabilitacji medycznej, 
ortopedii i 
traumatologii), 
pielęgniarki, opiekunki 
medyczne 
fizjoterapeuci, 
masażyści, psycholog, 
terapeuci 
zajęciowi,logopeda
zapewniamy również 
opiekę duchową, 
prowadzimy zajęcia 
sportowo-rekreacyjne, 
kulturalne. 
Zapewniamy 
wyżywienie.

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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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 wyników/zysków i strat) 1,230,742.31 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 546,834.09 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 467,943.51 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 215,964.71 zł

0.00 zł

0.00 zł

153,296.50 zł

62,668.21 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 48,549.79 zł

0.00 zł

36,524.90 zł

0.00 zł

12,024.89 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 33,455.35 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 215,964.71 zł

Druk: MPiPS 6
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2.4. Z innych źródeł 932,772.46 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 196,949.37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -239,183.80 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 33,455.35 zł

3.3. 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 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,226,739.56 zł 33,455.35 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

349,884.72 zł 23,000.00 zł

707,127.31 zł 10,455.35 zł

0.00 zł

37,983.14 zł

131,744.39 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 rozwój opieki domowej, dziennej i całodobowej 33,455.35 zł

1 Dofinansowanie do usług zdrowotnych i opiekuńczych w zakresie opieki domowej 
długoterminowej i paliatywnej

23,000.00 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

4,023.51 zł

13,655.63 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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 świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

17.0 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 1 miejsca po przecinku)

14.0 etatów

19.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 568,093.67 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

399,486.22 zł

399,486.22 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 168,607.45 zł

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

568,093.67 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 309,408.83 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 258,684.84 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

3.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

3.00 osób

5.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

4.00 osób

1.00 osób

Druk: MPiPS 9



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)

3,900.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,411.12 zł

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

4,300.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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)

nie ma uwag

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)

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

4,300.00 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

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

1 Projektu pt. „Kompleksowa 
pomoc w rozwiązywaniu 
problemów osób 
niepełnosprawnych w 
zaspokajaniu niezbędnych 
potrzeb życiowych oraz w 
umożliwieniu im bytowania 
w warunkach 
odpowiadających godności 
człowieka"

Rehabilitacja społeczna dla 
osób niepełnosprawnych

Oddział Pomorski PFRON w Gdansku 62,668.21 zł

2 „Prowadzenie dziennego 
ośrodka wsparcia dla 10 
klientów miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sztumie"

Zwiekszenie aktywności psycho-
spolecznej u osób starszych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sztumie

50,000.00 zł

3 Usługi opiekuńcze domowe 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi realizowane w 
oparciu o umowę z Miejsko 
Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w 
Sztumie. Usługi są 
nieodpłatne.

zapewnienie  opieki 
specjalistycznej osobom 
psychicznie chorym w 
warunkach domowych

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Sztumie

29,578.50 zł

4 Opieka Paliatywna nad 
osobami dotkniętymi chrobą 
nowotworową z terenu 
Miasta i Gminy Sztum

Niesienie ulgi w cierpieniu i 
poprawa jakości zycia osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle 
chorymi nieuleczalnie chorym 
az do ostatnich ich chwil zycia

Samorząd Miasta i Gminy Sztum 5,000.00 zł

5 Zakup i montaz dźwigu 
windowego

Likwidacja barier 
architektonicznych dla osób 
niepłnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Sztumie 68,718.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Dar Serca" w Sztumie jest jedyną organizacja na terenie 
Powiśla o takich charakterze działania. Wszystkie zadania wprowadzało sukcesywnie pioniersko na tym terenie od 
roku 1998.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krystyna Szafrańska
10.07.2016 r Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Malborky 2

2 Urząd Marszłkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku 1

2016-06-22
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