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1. Wstęp 
1.1. Informacje rejestrowe: 

Nazwa organizacji:            Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie 

Adres siedziby:                  75-714 Koszalin ul. Kasprowicza 3a 

Telefon/fax.:                      094 340 01 89 

e- mail                         biuro@hospicjum.koszalin.pl 

Strona internetowa      http://www.hospicjum.koszalin.pl  

Rejestracja w KRS:           06.06.2001r. -  Sąd Rejonowy w Koszalinie  

       IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS                        0000017241 

NIP                                    669-215-92-33 

REGON                  330240533 

Status OPP                        18.10.2004r. -  Sąd Rejonowy w Koszalinie, 

                                           IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

                                           w sprawie nadania statusu organizacji pożytku publicznego 

Rodzaj przeważającej        9133 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, 

działalności wg PKD         gdzie indziej nie sklasyfikowanych 

               

1.2. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej:  

Zarząd Hospicjum: 

 Funkcja                   Imię i nazwisko                           Miejsce zamieszkania 

Prezes                      Jadwiga Ostrowska                         Koszalin 

Wiceprezes              Anna Myk                                       Koszalin 

Skarbnik                  Mariola Śmiałkowska                      Koszalin 

Sekretarz                 Wiesława Stawczyk                        Kretomino 

Członek                   Piotr Wilk                                       Unieście 

Komisja Rewizyjna: 

 Funkcja                           Imię i nazwisko                     Miejsce zamieszkania 

Przewodnicząca             Dorota Badurak                           Koszalin 

Członek                          Halina Lubiniecka                       Koszalin 

Członek                          Anna Staniewicz                          Sianów 

 

mailto:biuro@hospicjum.koszalin.pl
http://www.hospicjum.koszalin.pl/
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2. Zasady, formy i zakres działalności 

 2.1 Historia i misja Hospicjum im. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie 

W Koszalinie myśl o rozpoczęciu działalności hospicyjnej zrodziła się w gronie kilku członków 

Klubu Inteligencji Katolickiej skupionych wokół śp. Ireny Werner, osoby o ogromnej woli 

działania na rzecz potrzebujących, wrażliwej i wcielającej w życie chrześcijańskie przykazanie 

miłości bliźniego. Podbudowana udziałem w konferencji zespołów hospicyjnych w Wesołej        

k/ Warszawy, Irena Werner przystąpiła do działania. Powołano Komitet Założycielski  

Ustalono cel działania: niesienie pomocy chorym, znajdującym się w terminalnym okresie 

choroby (głównie nowotworowej) i ich rodzinom. Przygotowano statut stowarzyszenia, który 

pozwolił zarejestrować: Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Maksymiliana Marii Kolbe                

w Koszalinie dn. 23.03.1993r. Siedziba Stowarzyszenia znajdowała się przy ośrodku 

Duszpasterstwa Rodzin, na terenie parafii katedralnej, ul. Chrobrego 7. Stowarzyszenie zaczęło 

pełnić swoją działalność w domu chorego, formując zespoły w składzie: lekarz, pielęgniarka, 

kapłan, psycholog i inni wolontariusze nie medyczni. Nie mając środków finansowych, sprzętu 

medycznego, leków i opatrunków poza niewielką ilością uzyskiwaną od czasu do czasu z darów, 

bez możliwości etatowego zatrudnienia personelu medycznego, działalność członków 

stowarzyszenia była ograniczona. Hospicjum sprawowało wówczas opiekę nad kilkoma osobami 

w skali roku. Dzięki życzliwości Caritasu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, hospicjum 

otrzymało do własnej dyspozycji pomieszczenie w przybudówce Domu Samotnej Matki przy ul. 

Wojska Polskiego 13, gdzie znajdowało się biuro, magazyny, pomieszczenie sanitarne. 

Przełomowym okresem dla hospicjum było powstanie Kas Chorych, z którymi można było 

zawrzeć umowę na finansowanie opieki hospicyjnej. Przystąpiono do tworzenia Hospicyjnego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej, z zamiarem pełnienia opieki w dwóch formach tj., domowej               

i w ośrodku stacjonarnym. O ile działalność domowa była już zapoczątkowana, utworzenie 

oddziału szpitalnego okazało się wielkim wyzwaniem. Dzięki pomocy ówczesnego Urzędu 

Miejskiego i Wojewódzkiego w Koszalinie oraz kilku sponsorów wyposażono profesjonalnie 

pomieszczenia w obiekcie przy ul. Słonecznej 15, wynajęte od Specjalistycznego Zespołu 

Gruźlicy i Chorób Płuc, podejmując równocześnie starania  o rejestrację Hospicyjnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej i zawarcie umów z Kasami Chorych, Zachodniopomorską i Branżową. 
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Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego powołało 

Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie. Zakład ten został wpisany  do rejestru 

zakładów opieki zdrowotnej w dniu 17.07.1998 roku pod nr 0132/0001.  

Od 15 maja 2001 r. HZOZ figuruje w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej 

Zachodniopomorskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Szczecinie pod nr 32-00644. 

Na dyrektora Zakładu, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Hospicjum im. św. 

Maksymiliana Kolbego  powołało Małgorzatę Chmielewską uchwałą nr 2 z dnia 03.09.1998 r.  

W listopadzie 2003r. - hospicjum stacjonarnemu zaczęło zagrażać wypowiedzenie umowy przez 

Spółkę MEDISON i likwidacja HZOZ. Korespondencja dotycząca sporu trwała do wiosny 2004 

roku i nie przyniosła rozwiązania. W marcu i kwietniu 2004r. - na dwóch kolejnych sesjach Rady 

Miejskiej z Trybuny Obywatelskiej Ryszard Szulc zgłosił pomysł i inicjatywę wybudowania 

Hospicjum. 

W kwietniu 2006r. - w Urzędzie Miejskim w Koszalinie zostało zawarte porozumienie, w formie 

umowy, podpisane przez Pana Prezydenta Miasta i przez Panią Prezes Hospicjum, w sprawie 

finansowania budowy oraz użytkowania nieruchomości. nowego hospicjum stacjonarnego.  

Budowa nowego obiektu trwała 3 lata od listopada 2006 do listopada 2009. 

21 grudnia 2009r. - przeprowadzono pacjentów z dotychczasowego obiektu przy ul. Słonecznej.  

W dniu 19 stycznia 2010r. - dokonano oficjalnego otwarcia "Naszego Hospicjum". Ks. bp 

Ordynariusz Edward Dajczak poświęcił Kaplicę i Hospicjum. Przybyli zaproszeni Goście, 

Darczyńcy, Dobrodzieje i Przyjaciele Hospicjum. Tego samego dnia, czyli 19 stycznia 2010r. -       

w granitowym kamieniu "Dar Serca Koszalinian i Okolic" została wmurowana mosiężna, 

hermetyczna tuba z listą Darczyńców Hospicjum, dzięki którym zostało zbudowane "Nasze 

Hospicjum". 

2.2 Cele statutowe  

Celem Hospicjum jest wspieranie i kontynuowanie rozwoju opieki hospicyjnej. Celem działania  

zespołu  wielodyscyplinarnego jest dążenie do poprawy jakości szybko uciekającego życia 

chorego oraz zapewnienie opieki jego rodzinie. Zespół w swojej pracy kieruje się dobrem chorego 

oraz poszanowaniem jego woli. 

Zadania Hospicjum obejmują: 

 współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami    

służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, 

szkolnictwem, władzami kościoła itp. 
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 korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) w celu 

rozpropagowania idei hospicyjnej opieki nad chorymi w okresie terminalnym głównie 

choroby nowotworowej, 

 gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi     

i materialnymi pochodzącymi z  darowizn, zapisów, dotacji państwowych i społecznych, 

 organizowanie regularnych spotkań szkoleniowych, seminariów i konferencji 

regionalnych, krajowych i międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń oraz 

kształcenia członków Hospicjum, korzystanie ze szkoleń zewnętrznych, 

 współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami  

i placówkami działającymi na rzecz chorych z nie poddającą się leczeniu przyczynowemu, 

zagrażającą życiu, postępującą chorobą, 

 uczestnictwo w programach i projektach krajowych i zagranicznych, zgodnie  

z zakresem działania Stowarzyszenia. 

 

Działalność odpłatna  

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie nie prowadziło w okresie 

sprawozdawczym działalności odpłatnej. 

 

2.3 Struktura organizacyjna Hospicjum 

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie jest organizacją pozarządową                   

i niedochodową, działającą dla pożytku publicznego, wspierając i kontynuując rozwój opieki 

hospicyjnej/paliatywnej dla ciężko chorych osób na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem Województwa Zachodniopomorskiego.  

Naczelnymi władzami Hospicjum są: 

a) Walne Zebranie Członków 

b) Zarząd Hospicjum 

c) Komisja Rewizyjna 

Kadencja Naczelnych Władz Hospicjum trwa trzy lata. 
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2.4. Formy i zakres działalności statutowej 

2.4.1. Stowarzyszenie 

Podstawą pracy Zarządu były: 

 Statut Stowarzyszenia, 

 Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków z dnia 19.03.2010r. 

 Plan pracy z dnia 19.03.2010r. 

W roku sprawozdawczym 2010 odbyły się: 

 2 Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia w marcu i w listopadzie, 

 16 posiedzeń Zarządu, w tym 1 z Komisją Rewizyjną, 

 3 zebrania z pracownikami, 

 1 zebranie z lekarzami, 

 7 zebrań członków stowarzyszenia. 

Założenia planu pracy uchwalone na Zebraniu Walnym w marcu 2010r. zostały zrealizowane      

w 100%, ponieważ: 

 kontrakt z NFZ został poszerzony, 

 zasoby magazynowe zostały uporządkowane, 

 stowarzyszenie ma nową siedzibę, 

 audyt został przeprowadzony. 

Inne wydarzenia, które miały miejsce: 

 uroczyste otwarcie „Naszego Hospicjum” (19.01.2010r.) – z udziałem zaproszonych 

gości, przy ogromnym zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy, 

 Dzień Patrona (21 sierpnia 2010r.) – uroczysta Msza św.  z udziałem ks. biskupa 

Krzysztofa Zadarko. Decyzją biskupa ordynariusza kaplica hospicyjna otrzymała imię   

św. Maksymiliana Kolbe, 

 Dzień Wypominkowy (6 listopada 2010r.) – dzień, w którym na wspólnej modlitwie 

spotkały się rodziny naszych zmarłych podopiecznych, 

 Spotkanie Opłatkowe (6 grudnia 2010r.) – modlitwa, dzielenie się opłatkiem i wspólne 

kolędowanie, to już tradycja w naszej wspólnocie hospicyjnej, 

 Dni Otwarte – w 1-szą sobotę miesiąca wspólna modlitwa, prezentacja hospicjum 

stacjonarnego, pozyskiwanie wolontariuszy, 

Wszystkie wymienione wydarzenia miały równocześnie charakter spotkań integracyjnych dla 

pracowników i wolontariuszy, były przygotowywane wspólnie. 
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Ponadto, Zarząd Hospicjum zabiegał o poprawę warunków opieki paliatywnej w obu formach 

pomocy tj. stacjonarnej i domowej. Wiązało się to z koniecznością pozyskania środków wobec 

rosnących kosztów utrzymania nowego obiektu i konieczności uzupełniania środków, które 

HZOZ otrzymuje na wspieranie opieki z Narodowego Funduszu Zdrowia.  

  Podjęto w tym zakresie różne działania: 

 przygotowanie wniosków do jednostek samorządowych tj., Urzędu Miasta Koszalin, 

Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Urzędu Gminy Sianów, Urzędu Gminy Mielno 

celem pozyskania dotacji na zakup leków, pokrycie kosztów dojazdu do pacjenta, 

szkolenia personelu medycznego i wolontariuszy, 

 organizowanie własnych akcji charytatywnych oraz zbiórek przy okazji akcji innych 

organizacji. Przy pomocy wolontariuszy Hospicjum przygotowało Akcję „Żonkil” na 

terenie Mielna, Sianowa i Koszalina oraz Akcję „Dar Serca” na cmentarzach                   

w Koszalinie, Sianowie i Mielnie w dniach 31-go października i 1-go listopada, 

 organizowanie akcji pozyskania 1% podatku dochodowego, czyli akcja propagandowa 

(banery, plakaty i ulotki) oraz dyżury wolontariuszy celem pomocy w wypełnianiu 

druków PIT osobom, chcącym przekazać 1% podatku na rzecz Hospicjum. 

Dodatkowym działaniem podjętym w roku sprawozdawczym było stworzenie możliwości 

codziennego korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 

Hospicjum ma za zadanie posiąść wiedzę i fachowe przygotowanie do pełnienia trudnej opieki 

nad osobami terminalnie chorymi, stąd w znacznym stopniu pracownicy i wolontariusze brali 

udział w szkoleniach wyjazdowych, a w celu pozyskania nowych osób do pracy wolontaryjnej 

zostały przygotowane na własnym terenie szkolenia wewnętrzne. 

Informacje na temat działalności Hospicjum pojawiały się na stronie internetowej Hospicjum oraz  

portalu informatycznym gk24, a także w lokalnych mediach: „Głos Koszaliński”, „Teraz 

Koszalin”, „Miasto”, Radio Koszalin, Radio Północ, Radio Plus, TVP 3 Oddział Koszalin i TKK 

MAX.  

2.4.2. Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej 

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2010 – 31.12.2010r. w Hospicyjnym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej  udzielono opieki 314 chorych przebywającym w domach oraz 216 osobom               

w hospicjum stacjonarnym. Ze świadczeń zdrowotnych HZOZ korzystali mieszkańcy miasta 

Koszalina, 8-u gmin powiatu koszalińskiego (Będzino, Bobolice, Biesiekierz, Manowo, Mielno, 

Polanów, Sianów, Świeszyno), a także mieszkańcy sąsiednich powiatów (Białogard, Sławno, 
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Świdwin, Kołobrzeg, Szczecinek, Drawsko Pomorskie, Tychowo, Gryfino) oraz miast w Polsce 

m. in.: z Łodzi.  

Pod opiekę przyjmowano pacjentów ściśle według klasyfikacji ICD 10, zgodnie z wykazem 

jednostek chorobowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane w zakresie opieki 

paliatywnej i hospicyjnej /Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.08.2009 r. /. 

Wizyty w opiece domowej realizowane były przez lekarza, pielęgniarkę, psychologa, 

rehabilitantkę, pracownika socjalnego, osobę duchowną i wolontariuszy. Osoby objęte opieką   

w warunkach domowych w zależności od potrzeb i stanu zdrowia korzystały bezpłatnie              

z aparatury medycznej oraz sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego. 

W hospicjum stacjonarnym  natomiast poprawiły się w sposób zdecydowany standardy opieki – 

stało się to z chwilą wprowadzenia się do nowego obiektu (grudzień 2009). Polepszyły się także 

warunki pracy dla personelu.  

Do realizacji podwyższonych standardów przyczyniło się również: 

a) zatrudnienie pielęgniarki oddziałowej, 

b) powiększenie liczby zatrudnionych pielęgniarek, 

c) właściwe zatrudnienie położnych w opiece stacjonarnej,  

d) zatrudnienie psychologa i rehabilitanta - codzienna specjalistyczna pomoc sprawiła, że 

opieka nad pacjentami i ich rodzinami jest wszechstronniejsza, dzięki czemu uzyskano 

lepsze wyniki, przekładające się także na późniejsze opinie pojawiające się w środkach 

masowego przekazu (prasa, radio, TV, opinia publiczna), 

e) troska o wzrost fachowego wolontariatu poprzez prowadzenie szkoleń wewnętrznych.  

Prawidłowe i sprawne działanie Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej związane jest też         

z pozyskiwaniem osób, środków i owocnej współpracy z instytucjami: 

a) pozyskano 3 opiekunów medycznych z Powiatowego Urzędu Pracy - obecnie są już 

naszymi pracownikami, 

b) pozyskano 4 osoby  z MOPS-u świadczące pracę na rzecz HZOZ, 

c) pozyskano pracowników z instytucji współpracujących z nami, świadczących usługi 

nieodpłatne, okazjonalnie np. osoby z Fundacji Oświatowej, 

d) nawiązano kontakt z Izbą Pielęgniarek i Położnych, który zaowocuje podjęciem 

nieodpłatnego stażu na naszym oddziale. 

Dbając o jak najlepszą wiedzę w zakresie opieki paliatywnej pracownicy uczestniczyli                 

w konferencjach  i szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w HZOZ: 



Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie  

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok 

 10 

a) 6.05. - 8.05.2010r. w Toruniu - sympozjum na temat „Medycyna Paliatywna - aspekty 

medyczne  i pozamedyczne”, 

b)  6-7.10. i 23-24.10.2010r. w Szczecinie -  „Kurs podstawowy w dziedzinie medycyny 

paliatywnej”,  

c) 30.11. - 1.12.2010r. w Szczecinie - Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt: „ W trosce     

o człowieka - pozamedyczne walory opieki hospicyjnej”, 

d) 05.2010r. - Dr Krzysztof Małkowski pt: „Kaniulacja dużych naczyń krwionośnych – porty ”, 

e) 12.2010r. - Dr Monika Kurant pt: „ Zespół wyniszczenia nowotworowego - kacheksja”. 

f) ponadto cztery pielęgniarki biorą udział w półrocznym (2010/2011) kursie kwalifikacyjnym   

z  zakresu medycyny paliatywnej w Gdańsku. 

Personel HZOZ w roku sprawozdawczym brał czynny udział w organizowanych przez 

stowarzyszenie akcjach i spotkaniach:  

a) od lipca 2010r. rozpoczęto organizowanie „ Dnia Otwartego Hospicjum”. Dni te miały 

miejsce w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Na każdym z nich obecne osoby zapoznawały się 

z funkcjonowaniem Hospicjum, jego założeniami i celami. Z osób obecnych udało się też 

pozyskać wolontariuszy. 

b) w dniu 19.08.2010r. po raz pierwszy obchodziliśmy Święto Naszego Patrona – św. 

Maksymiliana Kolbego. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza Św., której przewodniczył Ks. 

Bp. Krzysztof Zadarko. Zgromadzili się pacjenci, rodziny, Zarząd oraz Członkowie 

Stowarzyszenia, a także przedstawiciele władz miasta, wolontariusze oraz ludzie dobrej woli. 

Było nas około 50 osób. W wyniku uroczystości Kaplica Hospicyjna zyskała intencyjną notę 

od Ks. Biskupa informującą o oficjalnym wpisie w ewidencję diecezjalną. 

c) w dniu 6.11.2010r. w kościele pw. św. Wojciecha odbyła się Msza św. wypominkowa za 

naszych zmarłych w ostatnim roku. Ciepłe przyjęcie rodzin i poczęstunek po Mszy Świętej 

możliwe było dzięki zaangażowaniu sponsorów. Na Mszy Św. obecnych było ponad 300 

osób. 

d) w dniu 16.12.2010r. w HZOZ odbyło się Spotkanie Opłatkowe. Przewodniczył nam w tej 

uroczystości Ks. Bp. Edward Dajczak. Obecni byli przedstawiciele rodzin, pracownicy 

HZOZ-u, wolontariusze, zaprzyjaźnieni Kapłani, a także Członkowie Stowarzyszenia              

i Zarząd.  

 Rok 2010 był rokiem rozpoznawczym pod względem funkcjonowania HZOZ w nowym obiekcie, 

jak również ponoszonych kosztów. 
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W związku z poszerzoną bazą łóżkową (z 8 do 15) wynegocjowano wzrost środków 

zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia o 72,2 %, tzn.  wartość 1.355.790 zł 

stanowi 172,2 %  kwoty wyjściowej – z początku 2010 roku. 

Prawidłowo przeprowadzono usługi w zakresie realizacji „ Programu wspierania osób                   

w terminalnym okresie choroby nowotworowej będących mieszkańcami gminy Mielno”,             

w związku  z czym gmina Mielno przekazała 20.000 zł. 

W naszej działalności  zaprojektowaliśmy i wydaliśmy informatory o „Naszym Hospicjum”, 

promujące naszą działalność, a także zachęcające do przekazywania darowizn i odpisów 

podatkowych na nasze konto. Wydruk nieodpłatny był efektem pozyskania kolejnych sponsorów. 

Dbałość o właściwy wizerunek „Naszego Hospicjum” przynosi efekty w postaci cyklicznie 

pojawiających się informacji w środkach masowego przekazu i współpracy z różnymi 

regionalnymi instytucjami. 

2.4.3. Udział wolontariuszy 

Wolontariat hospicyjny na dzień 31.12.2010r. liczył 61 osób dorosłych oraz 23 osoby - 

kandydatów na wolontariuszy. W całym roku sprawozdawczym 2010 we wszystkich 

organizowanych przez Hospicjum akcjach udział wzięło 270 osób, tzw. wolontariat akcyjny. 

W 2010 roku odbyły się 2 szkolenia wewnętrzne (luty/kwiecień oraz październik) pt. „Dlaczego 

warto być wolontariuszem?”, w których uczestniczyło 47 osób. 

W szkoleniach zewnętrznych i konferencjach uczestniczyło 21 osób: 

 Marzec/kwiecień – Koszalin – APERTO - praktyczne szkolenie w zakresie opieki nad 

chorymi i niepełnosprawnymi, 

 Marzec/kwiecień - Gdańsk - Fundacja Hospicyjna, Fundacja PZU, „Podstawy 

Fundrisingu”,    

 Maj - Toruń, X Ogólnopolska konferencja Medycyny Paliatywnej, 

 Maj – Toruń, VII Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychologii,  

 Czerwiec -  Kraków, podsumowanie Akcji „Żonkil”, 

 Lipiec – Gdańsk, podsumowanie VI Kampanii „Hospicjum to też Życie”, 

 Wrzesień – Gietrzwałd, Formacja Duchowa dla hospicjantów, 

 Październik - Gdańsk, konferencja „Chore dziecko, Chora rodzina” organizowana przez 

Fundację Hospicyjną – (dla uczestników konferencji wydano 20 kart płatniczych               
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o wartości 100 zł każda, do realizacji w koszalińskich aptekach - dla pacjentów 

Hospicjum), 

 Listopad – Licheń, „ Hospicyjne  towarzyszenie   w  świetle  nowoczesnej  medycyny 

paliatywnej”,  

 Listopad - Laski k/Warszawy, Szkolenie dla Prezesów Hospicjów. 

Wolontariusze bardzo aktywnie i z wielkim zaangażowaniem włączali się w organizowane przez 

Hospicjum zbiórki publiczne połączone z promowaniem idei hospicyjnej i wolontaryjnej: 

 Luty - zbiórka w trakcie Międzynarodowego Zlotu Morsów w Mielnie, 

 Luty - zbiórka w czasie widowiska „ Bój o Kołobrzeg”, 

 Kwiecień - Akcja „Żonkil”, pracownicy hospicjum i wolontariusze kwestowali przy 

kościołach, na ulicach Koszalina, Sianowa, Mielna i Sławna wręczając darczyńcom kwiat 

żonkila, który jest symbolem nadziei, symbolem nowej jakości życia w terminalnym jego 

okresie, 

 31 październik /1 listopad – akcja „Dar Serca” – kwesta organizowana już od kilku lat  na 

cmentarzach Koszalina, Mielna i Sianowa. 

Dodatkowo wolontariusze kwestowali indywidualnie w czasie 10-ciu pogrzebów naszych 

podopiecznych, jak również z okazji  zakończenia roku szkolnego w szkole językowej – impreza 

miała miejsce w Łazach. 

Duża rzesza wolontariuszy akcyjnych (spośród młodzieży szkolnej) na przełomie września            

i października brała udział w sadzeniu cebulek żonkili na skwerach, w parkach, w Koszalinie, 

Mielnie oraz Sianowie w ramach akcji „Pola Nadziei”. 

Ponadto wolontariusze hospicyjni czynnie włączali się w promowanie ruchu hospicyjnego 

poprzez:  

 prowadzenie w HZOZ rekolekcji wielkopostnych dla uczniów Szkoły Katolickiej               

w Koszalinie i Gimnazjum Nr 6  w Koszalinie, 

 przygotowanie i współprowadzenie rekolekcji wielkopostnych w Szkole Podstawowej Nr 3 

w Koszalinie, 

 nawiązanie współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie, co 

zaowocowało udziałem seminarzystów w szkoleniu wewnętrznym, 
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 zorganizowanie wspólnie z HZOZ Dni Otwartych w „Naszym Hospicjum” w pierwsze 

soboty: lipca, sierpnia i października,  

 zajęcia ze studentami  Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Filia w Koszalinie, 

 zajęcia ze studentami Politechniki Koszalińskiej we współpracy z Parlamentem 

Studenckim. 

Ponadto w siedzibie stowarzyszenia 2 x w tygodniu (środa -15.00 -17.00 i piątek – 10.00 – 13.00) 

były pełniony dyżury wolontariatu, podczas których zainteresowanym udzielano informacji          

o celach, zadaniach, idei, a także działaniach wolontariatu hospicyjnego.  

Wolontariat hospicyjny w trosce o rozwój duchowy brał udział w organizowanych spotkaniach 

połączonych wspólną modlitwą, takich jak: 

 wspólne kolędowanie + jasełka - przygotowane dwukrotnie przez dzieci ze Szkoły 

Podstawowej Nr 17 i Gimnazjum Nr 6, a odegrane dla naszych podopiecznych w HZOZ, 

 Światowy Dzień Chorego w HZOZ, 

 spotkanie wielkopostne ks. Biskupa Ordynariusza z chorymi w HZOZ, 

 spotkanie z rodzinami osób zmarłych w Hospicjum w Koszalinie - w kościele pw. św. 

Wojciecha, 

 spotkanie opłatkowe w HZOZ. 

Od kilku lat Hospicjum Koszalińskie współpracuje z  Fundacją Hospicyjną w Gdańsku. 

Współpraca w 2010 roku dotyczyła Dzieci Osieroconych. W ramach tej współpracy zostały 

zrealizowane następujące projekty   i zadania:  

 Projekt „Poznaj kraj”, wycieczka do Gdyni dla 7-ga dzieci  - zwiedzanie miasta, 

Akwarium Gdyńskiego, Statku Muzeum „Dar Pomorza”, spotkanie integracyjne,  

 Dzień Dziecka na terenach zielonych HZOZ, w którym uczestniczyło 35 dzieci w tym 20 

osieroconych (paczki dla dzieci osieroconych ufundowali pracownicy Firmy Laboratorium 

Kosmetycznego Dr Irena Eris SA.). W spotkaniu brali udział również pracownicy, 

wolontariusze i przyjaciele Hospicjum, 

 wypoczynek letni,  w obozie w Tarasce k./ Piotrkowa Trybunalskiego uczestniczyło          

1 dziecko, 
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 Akcja „Kolorowy Piórnik”, z pomocy w wyposażeniu w niezbędne pomoce szkolne 

skorzystało 16 dzieci. 

W roku 2010 Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie przystąpiło do                

VII  Ogólnopolskiej Kampanii „Hospicjum to też Życie”, w ramach której zorganizowano: 

 konferencję prasową promującą kampanię z udziałem Prezydenta Koszalina, 

 festyn dla dzieci osieroconych, w którym uczestniczyło ok. 100 osób – z zaproszenia 

skorzystały prócz  zostało skierowane nie tylko do dzieci osieroconych, ale również do ich 

opiekunów, przyjaciół, 

 utworzono grupę dorosłych wolontariuszy, którzy wyrazili chęć pracy wolontaryjnej na 

rzecz dzieci, 

 konkurs plastyczny „Słonik – mój przyjaciel”, w którym uczestniczyło 90–ro dzieci,        

w tym 15-ro dzieci osieroconych, 

 spotkanie  Mikołajkowe „Słodkie Mikołajki”- uczestniczyło łącznie 40 osób, czyli dzieci 

osierocone, opiekunowie i przyjaciele, z którymi dzieci się wychowują. 

Na tle przedstawionych działań należy wyróżnić stałą grupę wolontariuszek nie medycznych, 

które od kilku lat są zaangażowane w bezpośrednią pomoc przy chorych. 

Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i otwarte serca w podjętych działaniach. 

 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do  

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 4.  Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia:  

1. Uchwała nr 1/10 z dn. 02.02.2010r. – refundacja zakupu odzieży ochronnej, 

2. Uchwała nr 1A/10 z dn. 23.02.2010r. – skreślenie członków, 

3. Uchwała nr 3/10 z dn. 09.03.2010r. – dofinansowanie HZOZ, 

4. Uchwala nr 4/10 z dn. 09.03.2010r. – powołanie p.o. dyrektora HZOZ, 

5. Uchwała nr 5/10 z dn. 24.03.2010r. – ukonstytuowanie Zarządu, 

6. Uchwała nr 6/10 z dn. 24.03.2010r. – powołanie rzecznika prasowego, 

7. Uchwała nr 7/10 z dn. 14.04.2010r. – dofinansowanie HZOZ, 

8. Uchwała nr 8/10 z dn. 28.04.2010r. – dofinansowanie HZOZ, 
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9. Uchwała nr 9/10 z dn. 28.06.2010r. – dofinansowanie HZOZ, 

10. Uchwała nr 10/10 z dn. 15.07.2010r. – przyznanie pracownikom premii wakacyjnej, 

11. Uchwała nr 11/10 z dn. 23.08.2010r. – przyznanie pracownikom podwyżki płac, 

12. Uchwała nr 12/10 z dn. 30.08.2010r. – wykluczenie członków,  

13. Uchwała nr 13/10 z dn. 30.08.2010r. – udzielenie pełnomocnictw bankowych, 

14. Uchwała nr 14/10 z dn. 05.10.2010r. – przyznanie podwyżki pracownikom zatrudnionym na 

podst. umowy – zlecenia, 

15. Uchwała nr 15/10 z dn. 13.10.2010r. – wykluczenie członka, 

16. Uchwała nr 16/10 z dn. 14.10.2010r. – dofinansowanie HZOZ, 

17. Uchwała nr 17/10 z dn. 09.11.2010r. – dofinansowanie HZOZ,     

18. Uchwała nr 18/10 z dn. 26.11.2010r. – dofinansowanie Akcji „Słonik”,   

19. Uchwała nr 19/10 z dn. 06.12.2010r. – wykreślenie członka,     

20. Uchwała nr 20/10 z dn. 15.12.2010r. – przyznanie pracownikom premii świątecznej. 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich  

źródeł: 

 

Lp. Źródło przychodu Wysokość uzyskanego 

przychodu 

1 Darowizny gotówkowe 168 373,58 

2 Darowizny rzeczowe 11 473,39 

3 Podatek należny  1% 593 837,15 

4 Dotacje (Urząd Miasta Koszalin, Urząd Gminy 

Sianów , Urząd Gminy Mielno, Starostwo 

Powiatowe) 

75 000,00 

5 Nawiązki sądowe 52 884,20 

6 Kwesty  138 891,42 

7 Narodowy Fundusz Zdrowia 1 356 301,80 

8 Fundacja Hospicyjna 1 962,40 

9 Przychody finansowe 62 444,65 

10 Pozostałe przychody 4 320,00 

 RAZEM 2 465 488,59 
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 6.  Informacja o poniesionych kosztach:  

 

Lp. Rodzaj kosztu Wysokość poniesionych 

kosztów 

1 Realizacja zadań statutowych 1 724 634,19 

2 Koszty administracyjne w tym: 

 Stowarzyszenie 60 272,71 

 HZOZ  152 902,86 

3 Pozostałe  0,00 

 RAZEM   1 937 809,76 

 

           

7.  Informacje dodatkowe: 

7.1. Dane o liczbie zatrudnionych na dzień 31.12.2010r.: 

a) Personel zatrudniony z tytułu umowy o pracę:  

Lp. Stanowisko Liczba osób 

zatrudnionych 

1 Księgowa 2 

2 Sekretarka 1 

3 Pielęgniarka oddziałowa 1 

4 Pielęgniarki (op. stacjonarna) 10 

5 Pielęgniarki ( op. domowa) 6 

6 Lekarz 2 

7 Salowe 2 

8 Opiekun medyczny 2 

9 Pracownik socjalny 1 

RAZEM  27 

 

 Hospicjum im. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie na dzień 31.12. 2010 roku 

zatrudniało 27 osób na 23,33 etatu. 
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b) Personel zatrudniony w formie umów zleceń: 

Lp. Zakres umowy Liczba osób 

zatrudnionych 

1 Dyrektor 1 

2 Lekarze- wykonywanie usług medycznych 2 

3 Technicy fizjoterapii-usługi rehabilitacyjne 2 

4 Salowe  1 

5 Pielęgniarki 4 

6 Psycholog 2 

7 Informatyk 1 

8 Kapelan 

 

1 

9 Specjalista do spraw BHP 1 

10

. 

Koordynator wolontariatu 1 

RAZEM  16 

 

 

 

Pracownicy społecznie użyteczni –  6 osób  świadczyło pracę  w różnych okresach roku na rzecz  

Hospicjum – umowa na 4 osoby  od dnia 01.03.2010 r. do dnia 31.12.2010 r 

 

Staż – 3 osoby  

Opiekun – 3 osoby 

 

7. 2.  Informacja o wydatkach na wynagrodzenia: 

a) Kwota wynagrodzeń wypłaconych z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych 

Lp. Wynagrodzenia z tyt.  kwota wynagrodzeń 

1 Umów o pracę  917 731,26 

2 Umów zlecenie  183 439,00 

RAZEM  1 101 170,26 

 

b) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organizacji fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 

gospodarczą. 

- nie dotyczy 
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7.3.  Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2010 (ze wskazaniem 

banku): 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 

1 PKO BP S.A 1 158 395,39 

2 Millennium Bank  83 287,

63 

3 Millennium Bank 7 020,28 

RAZEM         1 248 703,30 

 

7.4.  Wartość nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji           

w spółkach prawa handlowego  

- nie dotyczy 

7.5.  Wartość nabytych nieruchomości, ich przeznaczenia oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie 

- nie dotyczy 

7.6. Wartość nabytych pozostałych środków trwałych: 

L

p  

Nazwa Ilość  Wartość 

1 Krzesła  28 1 182,54 

2 Obcinarka  1 81,92 

3 Krzyż  1 610,00 

4 Zestaw komputerowy 2 3 464,49 

5 Zabudowa meblowa  4 42 160,00 

6 Witraż 1 1 220,00 

7 Niszczarka 1 341,17 

9 Syntezator mowy Tobii C 

12 

1 57 691,00 

10 Koncentratory 4 10 400,00 

11 Materac pęcherzykowy 3              

447,00 

13 Łóżka  2        

7 300,00 
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7.7.  Wartość aktywów i zobowiązań: 

  

Aktywa obrotowe    1 449 871,64 

Zobowiązania               78 412,16 

 

7.8.   Dane o działalności zleconej Hospicjum przez podmioty państwowe  i samorządowe: 

 

Hospicjum im. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie  realizowało zadnia zlecone przez: 

 Urząd Miasta Koszalin - zgodnie z umową nr 5/Z/2010 z dnia16.03.2010 której 

przedmiotem umowy była  „Ochrona i promocja zdrowia osób z chorobą nowotworową”.   

Zadanie  było   realizowane  w  okresie   od    02.01. -  31.12.2010 r., a przyznana kwota na 

realizację wynosiła 55 000,00 zł.  Dotację  rozliczono 07.01.2011r.  

 

7.9. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych  

 

- nie występują  

 

7.10.  Informacja o przeprowadzonych kontrolach  

 8.03.2010r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - kontrola związana             

z przedłożeniem wniosku w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie  dla aktualizacji księgi 

rejestrowej HZOZ, 

 4.05. - 10.06.2010r. - Państwowa Inspekcja Pracy – kontrola instruktażowa w związku 

z przejęciem do użytkowania nowo wybudowanego hospicjum  stacjonarnego, 

 15.10.2010r. – Narodowy Fundusz Zdrowia – kontrola zgodności stanu faktycznego    

z informacjami zawartymi w ofercie na świadczenia w Hospicyjnym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej, 

 7-9.12.2010r. - Urząd Wojewódzki w Szczecinie – kontrola dysponowania środkami 

pochodzącymi z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. przekazanymi  

w roku 2009 oraz celowość prowadzonej działalności. 
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8.  Wnioski końcowe  

 

Zarząd Hospicjum w roku 2011 planuje  pozyskiwanie  środków na polepszenie warunków 

chorych dotkniętych ciężką chorobą i cierpieniem oraz podniesienie kwalifikacji personelu 

medycznego i wolontariuszy służących chorym. 

  

Zarząd Hospicjum wyraża szczere podziękowania wszystkim, którzy identyfikując się z 

Ideą Hospicjum z ogromnym zaangażowaniem, własnymi inicjatywami, wrażliwością 

serca, włączali się w rozwój opieki hospicyjnej, w pozyskiwanie środków na tę opiekę, w 

poprawę warunków chorym, co jest podstawowym celem statutowym Hospicjum i swoją 

postawą zachęcali innych do współpracy i starali się stworzyć wspólnotę dla dobra 

człowieka oczekującego pomocy. 

 

                                        Prezes - Jadwiga Ostrowska  

                                                           Wiceprezes - Anna Myk  

 

                                                           Skarbnik - Mariola Śmiałkowska.  

 

    Sekretarz - Wiesława Stawczyk 

 

    Członek - Piotr Wilk  

 

 

 

 


