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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

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

POLSKA

Gmina KOSZALIN

Ulica

KASPROWICZA

Miejscowość KOSZALIN

Kod pocztowy

Nr faksu 94/340 01 89

E-mail

ZACHODNIOPOMORSKIE
Nr domu

Poczta

75-714

biuro@hospicjum.koszalin.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

Województwo

330240533

KOSZALIN

Nr telefonu 94

WWW.hospicjum.koszalin.pl

06.06.2001
18.10.2004
6. Numer KRS

1

KOSZALIN

Nr lokalu

3A

Strona WWW

Powiat

0000017241

340 01 89

Imię i nazwisko

7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Funkcja

Maria Okońska

Prezes Zarządu

X tak

o nie

Krzysztof Plewa

Wiceprezes Zarządu

X tak

o nie

Krystyna Tousty

Skarbnik Zarządu

X tak

o nie

Jadwiga Ostrowska

Członek Zarządu

X tak

o nie

Piotr Wilk

Członek Zarządu

X tak

o nie

Imię i nazwisko
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

Wpisany do KRS

Funkcja

Wpisany do KRS

Dorota Baburak

Członek

X tak

o nie

Wiesław Kamiński

Członek

X tak

o nie

Jadwiga Kuczyńska

Członek

X tak

o nie

Stowarzyszenie zostało powołane w celu wspierania i kontynuowania rozwoju
opieki hospicyjnej/paliatywnej.
2. Do zadań zespołu profesjonalnego oraz wolontariuszy należy:
a) dążenie do poprawy jakości szybko uciekającego życia chorego oraz zapewnienie
opieki jego rodzinie,
b) leczenie objawowe i pielęgnacja terminalnie chorych (zespół profesjonalny),
9. Cele statutowe organizacji
c) przeciwdziałanie osamotnieniu i izolacji ciężko chorych (zespół profesjonalny,
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)
wolontariusze),
d) edukacja chorego i jego rodziny w zakresie pielęgnacji,
e) kształcenie członków Stowarzyszenia (pracownicy medyczni i wolontariusze),
f) wspieranie działalności powołanego w 1998 roku Hospicyjnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej.
Hospicjum może realizować swoje cele z zachowaniem obowiązujących przepisów
prawa poprzez:
a. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami,
placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami
pracy, szkolnictwem, itp.
b. korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) w celu
rozpropagowania idei hospicyjnej opieki nad chorym w okresie terminalnym
głównie choroby nowotworowej,
c. gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami
finansowymi, pochodzącymi z darowizn, zapisów, dotacji państwowych
i społecznych,
d. organizowanie regularnych spotkań szkoleniowych, seminariów i konferencji
regionalnych, krajowych i międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń oraz
kształcenia członków Hospicjum,
e. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami
i placówkami działającymi na rzecz chorych z nie poddającą się leczeniu
10. Sposób realizacji celów statutowych
przyczynowemu, zagrażającą życiu, postępującą chorobą,
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na
f. uczestnictwo w programach i projektach krajowych i zagranicznych, zgodnie
podstawie statutu organizacji)
z zakresem działania Stowarzyszenia.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

Głównym zadaniem Hospicjum jest niesienie pomocy chorym, znajdującym się w terminalnym okresie choroby. Opieka ta
ma na celu zaspokojenie wielorakich cielesnych, psychicznych, socjalnych i duchowych potrzeb chorego z nie poddającą się
leczeniu przyczynowemu, zagrażającą życiu, postępującą chorobą oraz zapewnienie wsparcia ich rodzinom podczas choroby
i w okresie osierocenia po śmierci bliskiej osoby. Opieka ta obejmuje przede wszystkim chorych w terminalnej fazie
choroby nowotworowej. Do innych chorób wchodzących w zakres opieki hospicyjnej należy zaliczyć przewlekłe postępujące
choroby degeneracyjne, zapalne, niedokrwienne, przebiegające ze znacznym nasileniem trudnych do zwalczenia objawów,
szybką progresją i zniedołężnienie. Podstawowym znaczeniem w miarę możliwości ma usunięcie bólu fizycznego,
psychicznego i duchowego. Pomoc duchowa jest sprawowana w zależności od potrzeb pacjenta oraz jego rodziny.
Łagodzenie objawów takich jak ból, duszności wymioty jest realizowany poprzez: 1. systematyczne podawanie leków,
2. systematyczne monitorowanie objawów. Ponadto Hospicjum prowadzi działania na rzecz: 1. pozyskiwania
wolontariuszy, 2. szkolenia wolontariuszy, członków stowarzyszenia i pracowników, 3. pozyskiwanie środków pieniężnych
na bieżącą działalność. W roku bieżącym przeprowadzono zbiórki publiczne: 1. w dniu 1 listopada na cmentarzach w
Koszalinie, Sianowie, Mielnie, Biesiekierz, Polanowie, Białogardzie i Bobolicach – zebrana kwota: 115 591,68 zł, 2. w dniach
24-25 marca Akcja Żonkil – zebrana kwota: 44 251,29 zł, 3. zbiórki na pogrzebach – zebrana kwota: 36 796,68 zł,
4. pozostałe zbiórki – zebrana kwota: 28 557,75 zł.

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

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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
Osoby fizyczne

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

361

Osoby
prawne

0

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

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

X tak
o nie

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

Sfera działalności pożytku
publicznego

3

Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

Ochrona i promocja zdrowia
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Działalność szpitali
w zakresie opieki
medycznej, stacjonarnej
obejmującej przede
wszystkim chorych
w terminalnej fazie
choroby nowotworowej
oraz organizację pobytu
dziennego w ośrodku
hospicyjnym lub
paliatywnym. Hospicjum
jako organizacja pożytku
publicznego prowadzi
działalność statutową
nieodpłatną na rzecz
chorych, którzy znajdują
się w trudnej sytuacji
materialnej lub życiowej
w związku z chorobą
nowotworową
w terminalnym okresie tej
choroby. Opieką
obejmujemy chorych,
których stan zdrowia nie
uzasadnia hospitalizacji
w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej
z uwagi na brak postępów
w leczeniu choroby.
Opieka sprawowana jest
w Hospicjum
stacjonarnym lub
w Hospicjum domowym,
86.10.Z
jeżeli stan pacjenta
pozwala na sprawowanie
opieki hospicyjnej
w warunkach domowych.
W Hospicjum
stacjonarnym pacjent ma
zapewnioną profesjonalną
opiekę:
1. lekarską – całodobową,
2. pielęgniarską –
całodobową,
3. rehabilitacyjną – na
zlecenie lekarza,
4. psychologiczną –
w zależności od potrzeb,
5.duchową – na życzenie
pacjenta lub rodziny.
Pacjent w Hospicjum
domowym ma
zapewnione:
- minimum 2 wizyty
lekarskie w miesiącu,
- minimum 2 wizyty
pielęgniarskie w tygodniu,
- zabiegi rehabilitacyjne
zgodnie z zaleceniami
lekarza
- pomoc psychologiczną
i duchową na życzenie
osoby chorej lub jego
rodziny.

Pomoc społeczna bez
zakwaterowania, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
pomoc
w urzeczywistnianiu
poprawy warunków życia
chorych i ich rodzin.
Zaopatrujemy pacjentów
w sprzęt medyczny i
rehabilitacyjny celem
poprawienia komfortu
ostatniego okresu życia –
wypożyczanie sprzętu.
Wypożyczanie polega na
bezpłatnym użyczaniu
sprzętu w domu pacjenta,
np.: łóżka szpitalnego,
materaca
przeciwodleżynowego,
koncentratora tlenu,
ssaka, pompy infuzyjnej,
stojaka na kroplówki,
wózka inwalidzkiego,
chodzika itp..
Wypożyczony sprzęt
ułatwia codzienną obsługę
Pomoc społeczna, w tym pomoc pielęgnacyjną w miejscu
zamieszkania pacjenta.
rodzinom i osobom w trudnej
Pomoc to:
sytuacji życiowej oraz
88.99.Z
1. Poprawa komfortu
wyrównywania szans tych
ostatniego okresu życia
rodzin i osób
osobom z chorobą
nowotworową- pacjent
chory winien być
otoczony szczególną
troską z uwagi na to, że
jest to często osoba
w podeszłym wieku,
pokrzywdzona przez los
oraz posiadająca niskie
dochody,
2. Wsparcie rodzin
pacjentów
w okresie choroby
i w okresie osierocenia –
rodzina czuje się bezradna
w obliczu choroby,
a po śmierci kogoś
bliskiego nie potrafi sama
rozwiązać własnych
problemów i często
zwykła rozmowa oraz
pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych jest
bardzo potrzebna.
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Promocja i organizacja
wolontariatu

Działalność pozostałych
organizacji
członkowskich, gdzie
indziej
niesklasyfikowanych.
W codziennej obsłudze
pacjentów znajdujących
się pod opieką Hospicjum
korzystamy
z pomocy wolontariuszy.
Każdy wolontariusz
odbywa wstępne
szkolenie w celu nabycia
praktycznych
umiejętności potrzebnych
w pomocy przy opiece
osobom chorym.
Wolontariusz
zobowiązany jest do
ciągłego pogłębiania
swojej wiedzy zarówno
praktycznej jak
i teoretycznej, ponieważ
postęp w dziedzinie
medycyny paliatywnej
wymusza potrzebę
ciągłego doskonalenia
i poszerzania wiedzy. Bez
systematycznych szkoleń
nasi wolontariusze nie
potrafiliby sprostać
stawianym przed nimi
zadaniom.
Z wolontariuszami
podpisujemy
porozumienia na
podstawie przepisów
ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności
pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz.
239 i 395).

94.99.Z

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu

Sfera działalności pożytku
publicznego

o tak
X nie
Przedmiot działalności

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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Numer Kodu (PKD)

o tak
X nie

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
Numer kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

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

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji

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

3 121 195,47 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

3 035 438,18 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0 ,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej

0 ,00 zł

d) Przychody finansowe

30 523,14 zł

e) Pozostałe przychody

55 234,15 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

560 152,24 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

w
tym:

2 171 356,86 zł
36 883,01 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

352 234,09 zł

a) ze składek członkowskich

2 155,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych
w
tym:

2 092 651,85 zł
41 822,00 zł

88 396,28 zł

c) z darowizn od osób prawnych

36 485,41 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

225 197,40 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)
2.4. Z innych źródeł

0,00

zł

37 452,28 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
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3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku
sprawozdawczego

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

2 240 692,45 zł

496 667,00 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

1
2

Niesienie pomocy chorym, znajdującym się w terminalnym okresie choroby(bieżąca działalność placówki)
Realizacja projektu ”Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”

98 953,86 zł
397 713,14 zł

3

, zł

4

, zł

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
1

Nie dotyczy

0,00 zł

2

0,00 zł

3

0,00 zł

4

0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

3 005 857,39 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

2 747 495,95 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 finansowe

0,00 zł

e) koszty administracyjne

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych
496 667,00 zł
496 667,00 zł
0,00 zł

258 361,44 zł

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0 ,00

zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od
0,00 zł
osób fizycznych
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

287 942,23 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00
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zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

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. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

z podatku od towarów i usług

 z opłaty skarbowej
 z opłat sądowych
z innych zwolnień
-> jakich? ________________________

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki o tak
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku X nie
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.)

własność
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)

użytkowanie wieczyste
najem

 użytkowanie

użyczenie
dzierżawa
 nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(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)
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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)

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
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27,6 etatów

23 osób

2. Członkowie

X tak

2.1. Organizacja posiada członków

o nie
41 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 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)

X tak
o nie

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

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym)

14 osób

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

7 osób

b) inne osoby

7 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:

8 osób
620 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy

w
tym:

628 osób

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

26 osób
9 osób
17 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę

1 282 338,68 zł

– wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

1 493 304,18 zł

1 232 238,68 zł

– nagrody

24 400,00 zł

– premie

25 700,00 zł

– inne świadczenia

0 ,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

210 965,50 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
w
tym: b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego
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1 493 304,18 zł
0 ,00 zł
1 493 304,18 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne

0 ,00 zł

0 ,00 zł

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)

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

0 ,00 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

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

0 ,00 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

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

124 442,02 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
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
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
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami
brak

0,00 zł
0 ,00 zł
0,00 zł

8 100,00 zł

dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji,
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

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

o tak

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

X nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

,

zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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

X tak
o nie

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp.

1

Nazwa zadania
Ochrona i promocja
zdrowia osób dotkniętych
nieuleczalną chorobą
nowotworową

Nazwa organu udzielającego dotacji

Cel(-e) zadania
Ochrona i promocja zdrowia osób
dotkniętych nieuleczalną chorobą
nowotworową

Kwota dotacji

30 000,00

zł

2

,

zł

3

,

zł

Gmina Miasto Koszalin
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4

,

zł

5

,

zł

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

X tak
o nie

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)

Lp.
1

Nazwa zadania
Opieka zdrowotna

Nazwa organu udzielającego dotacji

Cel(-e) zadania
Opieka paliatywna i hospicyjna

Kwota dotacji
2 092 651,85 zł

NARODOWY Fundusz Zdrowia w Szczecinie

2

zł

3

, zł

4

, zł

5

, zł

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)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

o tak

X nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp.
1
2
3
4

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Nie dotyczy

Kwota
, zł

Nie dotyczy

, zł

Nie dotyczy

, zł

Nie dotyczy

, zł

X. Informacje uzupełniające
3. 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 spółki

Siedziba spółki

% udziałów lub
akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

1

Nie dotyczy

%

%

2

Nie dotyczy

%

%

3

Nie dotyczy

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1
2
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3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp.

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koszalinie

2

2

Urząd Miejski w Koszalinie

1

3
4
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 o tak
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych X nie
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)
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Od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku pod opiekę Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Koszalinie przyjęto łącznie 361 pacjentów, z tego 214 pacjentów przyjęto na oddział stacjonarny, 147 pacjentów objęto opieką
hospicjum domowego. Pacjenci pochodzili w większości z Powiatu Koszalińskiego, przyjmowano również pacjentów z innych
regionów, tj. z gminy Mielno, gminy Polanów, gminy Kołobrzeg, gminy Szczecinek oraz pojedynczych pacjentów z innych części kraju.
Od stycznia 2018 roku przy HZOZ rozpoczęła działalność Poradnia Medycyny Paliatywnej, do dyspozycji podopiecznych Hospicjum
domowego jest bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.
W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt medyczny oraz doposażono sale chorych przez co zwiększono komfort pacjentów.
Personel medyczny podnosi swoje kwalifikacje podejmując się kursów, studiów podyplomowych oraz uczestnictwa w szkoleniach
i konferencjach dotyczących opieki paliatywnej przez co ciągle wzrastają kompetencje zespołu oraz jakość świadczonych usług.
Hospicjum uczestniczyło w wielu wydarzeniach które miały miejsce w 2018 r.:
1.
Dzień Chorego – 11 lutego– uroczysta Msza św. w kaplicy HZOZ,
2. Uczestnictwo w „Drodze Krzyżowej” ulicami miasta, organizowanej przez diecezję koszalińsko-kołobrzeską (16 marca
2018r.),
3.
Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei” (24-25 marca),
4. Prelekcje dla młodzieży „Tydzień Hospicyjny” w I LO (9-13 kwietnia)
5. Udział wolontariuszy w realizacji spotu reklamowego „Zostaw 1% podatku dochodowego na Pomorzu Zachodnim”
6. Udział w „Dniu Społecznika” PK (19 maja)
7.
Uczestnictwo w Koszalińskim Festiwalu Organizacji Pozarządowych 2018 (16 czerwca)
8.
Dzień Patrona (14 sierpnia)
9. Uczestnictwo w gali z okazji Dnia Organizacji Pozarządowych (05 października 2018 r.)
10. Akcja „Dar Serca” – zbiórka publiczna w dniu 1 listopada na cmentarzach Koszalina, Mielna i Sianowa, Biesiekierza, Bobolic,
Polanowa i Białogardu,
11. Gala z okazji Dnia Wolontariusza 5 grudnia – Szkoła Muzyczna w Koszalinie
12. „Motomikołaje 2018”- impreza plenerowa przy ratuszu,(09 grudnia)
13. Stoisko podczas miejskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (15 grudnia)
Wolontariat hospicyjny na dzień 31.12.2018 r. liczył 34 osób (wolontariat tzw. medyczny) oraz 9 kandydatów na wolontariuszy.
W roku sprawozdawczym we wszystkich organizowanych przez Hospicjum akcjach wzięło udział około 628 wolontariuszy (tzw.
wolontariat akcyjny).
W 2018 r. wystawiono 1 297 imiennych upoważnień do udziału w zbiórkach publicznych. Odbyły się
dwa szkolenia wewnętrzne (styczeń –luty; maj-czerwiec), w których uczestniczyło 19 osób. W szkoleniach zewnętrznych i
konferencjach uczestniczyło 25 osób. Systematycznie w środowisku lokalnym prowadzone są działania promujące ideę hospicyjną i
wolontaryjną. Spotkania i prelekcje w przedszkolach, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.
Kontynuowana jest współpraca z Fundacją Hospicyjną oraz Fundacją „Lubię pomagać” w Gdańsku. W ramach współpracy zostały
zrealizowane kolejne projekty i działania na rzecz dzieci osieroconych. W roku 2018 Hospicjum przystąpiło do XV Ogólnopolskiej
Kampanii Społecznej „Hospicjum to też życie”, pt. „Opiekun rodzinny nie musi być sam”. W ramach kampanii przeprowadzona została
także prelekcja dla pracowników KBP (19 i 26 listopada). Kontynuowane są działania wsparcia dla dzieci osieroconych, (paczki z okazji
Dnia Dziecka, wyprawki szkolne, upominki świąteczne, zajęcia pozalekcyjne w ramach programu FDO), wsparcia dla osób w żałobie
(indywidualne spotkania z psychologiem hospicyjnym, kwartalne msze św. wypominkowe, a po nich spotkania dla rodzin).
Podstawą pracy Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie były:
Statut Stowarzyszenia oraz, Uchwały Walnego Zebrania Członków.
Zarząd Hospicjum w ciągu roku podejmował decyzje dotyczące bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz nadzorował pracę
Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
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1. Maria Okońska – Prezes Zarządu
Czytelny podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji

2. Krzysztof Plewa –Wiceprezes

Data wypełnienia sprawozdania

Zarządu
26.02.2019 r.
(imię i nazwisko)

(dd.mm.rrrr)
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