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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILA

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE Powiat M. GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Gmina M. GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Ulica STILONOWA Nr domu 21 Nr lokalu 

Miejscowość GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Kod pocztowy 66-400 Poczta GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Nr telefonu 95-307-03-87

Nr faksu 95-728-22-25 E-mail wkhosp@wp.pl Strona www www.hospicjum-gorzow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-03-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 21024277500000 6. Numer KRS 0000026814
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) 1.Tadeusz Iżykowski    – Prezes Zarządu

2.Mirosław Skup           - Wiceprezes Zarządu
3.Lucyna Brzezińska     - Sekretarz Zarządu
4.Danuta Laskowska     - Członek Zarządu
5.Leokadia Stankiewicz - Członek Zarządu

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

1.Alicja Michalska-Kiełbik – Przewodnicząca Komisji  Rewizyjnej
2.Regina Kisielewicz          - Członek
3.Agnieszka Rzepkowska  - Członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1)udzielanie pomocy osobom cierpiącym na chorobę nowotworową 
i chorującym na inne  nieuleczalne, niepoddające się leczeniu 
przyczynowemu, postępujące choroby, poprzez roztoczenie opieki 
medycznej, prawnej, psychologicznej i wspieranie duchowe 
dostosowane do indywidualnych potrzeb chorych w tym 
zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich 
uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i 
socjalnych;
2) udzielanie pomocy rodzinom  osób ciężko chorych w 
sprawowaniu opieki 
     nad  chorymi; 
3) udzielanie pomocy  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz
     wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
4) prowadzenie działalności charytatywnej, ochrony i promocji 
zdrowia oraz
    działań na rzecz osób niepełnosprawnych ;
5) zjednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać 
bezinteresownie
     powyższej  opieki i pomocy ,w tym promocja i organizacja 
wolontariatu;
6) działanie  na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób
    zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
7) działanie  na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
9) działanie  na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i 
    współpracy między społeczeństwami; 
10) promocja  Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
11) działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
     upowszechniania i  ochrony praw dziecka;
12) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
13) działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

1)tworzenie hospicjów oraz innych niepublicznych zakładów 
prowadzonych w formie przedsiębiorstw podmiotu leczniczego  dla 
osób chorych na chorobę nowotworową a także chorującym na inne 
    nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, 
postępujące choroby, w terminalnej ich fazie; 
2)propagowanie idei i metod opieki nad ludźmi chorymi i 
osamotnionymi;
3)programowanie  i  sprawowanie  opieki  medycznej  i  duchowej 
dla  osób  chorych; 
4)organizowanie kursów, konferencji, seminarium dla swoich 
członków i 
sympatyków; 
5)promocję i organizację wolontariatu;
6)pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych do realizacji 
celów  Stowarzyszenia między innymi poprzez organizowanie 
zbiórek publicznych oraz w formie darowizn i subwencji ;
7)propagowanie  i  sprawowanie  opieki  medycznej  i socjalnej w 
zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych;
8)udzielanie pomocy materialnej rzeczowej i finansowej w ramach
posiadanych  środków; 
9)organizowanie i udzielanie poradnictwa rodzinnego i prawnego 
w ramach możliwości; 
10)prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
11)działalność wydawniczą;
12)organizowanie  wszelkich form działalności kulturalnej, takich jak
koncerty, wystawy, konkursy, festyny okolicznościowe, warsztaty
artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych itp.,
13)zakładanie świetlic oraz innych form pracy grupowej;
14)prowadzenie kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej 
z pozyskaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
15) pokrywanie  kosztów  leczenia  pacjentów  nie  objętych   
ubezpieczeniem
zdrowotnym   oraz  w   zakresie   nie   refundowanym   przez   
Narodowy
Fundusz Zdrowia;
16)  budowę,    rozbudowę,   remonty,   modernizacje   i   adaptacje  
 obiektów 
własnych.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

ochrona i promocja zdrowia

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1.1.  W ramach ochrony i promocji zdrowia, udzielamy pomocy w Hospicjum 
Stacjonarnym i Hospicjum Domowym osobom cierpiącym na chorobę 
nowotworową i chorującym na inne nieuleczalne, niepoddające się leczeniu 
przyczynowemu. Usługi świadczone są przez wielodyscyplinarny, 
wykwalifikowany personel, poprzez roztoczenie opieki medycznej nad pacjentem 
(lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci), prawnej, psychologicznej i wsparcie 
duchowe.
1.2. W Dziale (pracowni) Fizjoterapii wykonywane są zabiegi dla pacjentów na 
podstawie skierowania od lekarza specjalisty, bądź lekarza rodzinnego. W 
Poradni Psychologicznej świadczone są zarówno porady psychologiczne, jak 
również sesje psychoterapeutyczne indywidualne i grupowe, także na podstawie 
skierowania.
1.3. W miesiącu lutym 2012 r. zorganizowana została na terenie Gorzowa Wlkp. 
zbiórka publiczna, w którą włączyli się czynnie członkowie Stowarzyszenia, 
pracownicy, wolontariusze i ludzie dobrej woli. Miała ona na celu pozyskanie 
funduszy na działalność bieżącą Stowarzyszenia, jak i rozpropagowanie idei 
hospicyjnej. 
1.4. Na przełomie września i października Stowarzyszenie nasze wzięło udział w 
Ogólnopolskiej Kampanii „Pola Nadziei”,rozprowadzając ponad 60 tysięcy 
cebulek żonkili.
1.5. W maju 2012r. wespół ze wszystkimi przedszkolami gorzowskimi, 
zorganizowany został "Korowód Wrażliwości", którego celem było propagowanie 
wrażliwości ukierunkowanej na potrzeby drugiego człowieka, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób chorych na chorobę nowotworową.
1.6. W październiku 2012 r. zorganizowany został koncert dla wolontariuszy i 
przyjaciół Hospicjum, jako wyraz wdzięczności za okazywana pomoc i wsparcie.
1.7. Hospicjum Św. Kamila włączyło się w 2012 r. w Ogólnopolska Kampanię 
"Hospicjum to też Życie".
1.8. W ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzony jest 
Dział Pobytu Dziennego, w którym opieka otaczane sa osoby samotne, chore, 
poruszające sie na wózkach inwalidzkich oraz osoby z chorobą Alzchaimera. 
Pacjentom tym zapewniamy 3 posiłki, zajęcia manualne i kulturalne, 
organizowane są wyjazdy do kina,teatru, a także na kilkugodzinne pikniki nad 
jezioro. Chorzy mają także możliwość korzystania z zabiegów 
fizjoterapeutycznych, us ług psychologicznych i opieki duchowej.
1.9. Od dnia 1 października 2012 r. rozpoczęło działalność Hospicjum Domowe 
Dla Dzieci. W ramach tejże działalności został zawarty kontrakt z NFZ na 3 
dzieci, a objętych opieką zostało 5 młodych pacjentów. W przyszłości planowane 
jest zwiększenie kontraktu z NFZ do 10 dzieci.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Hospicjum Św. Kamila Gorzów Wielkopolski 558
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

2464

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1.Całodobowa paliatywna opieka nad chorymi w terminalnej fazie 
choroby, głównie nowotworowej, świadczona przez 
wykwalifikowany zespół lekarzy, pielęgniarek, psychologów, 
fizjoterapeutów i osoby duchowne (kapelan, siostra zakonna) w 
Hospicjum Stacjonarnym.
2.Opieka całodobowa paliatywna w warunkach domowych, 
świadczona przez lekarzy, pielęgniarki, psychologów, 
fizjoterapeutów, kapelana i siostrę zakonną. Do jednego pacjenta: 
2 wizyty lekarskie w miesiącu, 2 wizyty pielęgniarskie w tygodniu 
– częstotliwość wizyt uzależniona od stanu zdrowia i potrzeb 
chorego. Pacjent jest pod stałą kontrolą telefoniczną.
3.Świadczenie usług fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej. 
Zakres świadczonych usług:  
FIizjoterapia - krioterapia,naświetlania promieniami 
IR,laseroterapia,ultradżwięki,ultrafonoforeza,jonoforeza,tens, 
galwanizacja,elektrostymulacja,prądy diadynamiczne,prądy 
Kotza,Traberta,interferencyjne,impulsowe pole 
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości,impulsowe pole 
magnetyczne niskiej częstotliwości.
Kinezyterapia - ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne 
w odciążeniu z oporem, ćwiczenia czynne wolne, ćwiczenia przy 
użyciu przyborów, ćwiczenia na przyrządach, ćwiczenia 
izometryczne, ćwiczenia bierne, ćwiczenia wspomagane, 
mobilizacje, ćwiczenia indywidualne wg metod 
neurofizjologicznych i inne, trakcje odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa(wyciąg lędźwiowy za pomocą urządzenia Saunders). 
MASAŻ: masaż suchy leczniczy klasyczny, masaż segmentarny, 
masaż limfatyczny, terapia p/obrzękowa.
4.Wykonywanie usług w Poradni Psychologicznej (terepia 
indywidualna i grupowa).

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 86.90.E

86.10.Z

86.90.A

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

1.W roku 2012 w ramach działalności odpłatnej świadczenia w 
Dziale Fizjoterapii zostały udzielone 286 pacjentom. 
2.W Dziale Pobytu Dziennego sprawowana jest opieka nad 
osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a w szczegółnosci z 
chorobą Alzheimera.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

86.90.A

88.10.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 4,514,469.74 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,234,145.62 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 157,435.11 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 39,793.52 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 491,491.86 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 115,700.00 zł

0.00 zł

3,700.00 zł

112,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 584,056.53 zł

23,370.00 zł

162,240.53 zł

264,593.97 zł

84,554.35 zł

0.00 zł

0.00 zł

49,297.68 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 99,519.01 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -217,307.13 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 491,491.86 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,063,577.99 zł 491,491.86 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

2,489,902.29 zł 469,728.30 zł

374,742.24 zł 20,595.06 zł

0.00 zł

196,382.18 zł 0.00 zł

1,168.50 zł 1,168.50 zł

1,382.78 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 zakup leków,żywności,materiałów medycznych,wyposażenia, drobnego sprzętu 
medycznego, materiałów biurowych, remontowych, gospodarczych, środków czystości itp.

109,085.73 zł

2 wynagrodzenia z tyt. umów o pracę,umów cywilno-prawnych, dyżury medyczne, usługi 
psychologiczne,usługi socjoterapeutyczne i świadczenia pracownicze

242,804.06 zł

3 pranie szpitalne, wywóz odpadów medycznych,usługi remontowe,konserwacyjne, 
sterylizacja, badania pacjentów, transport pacjentów i usługi pozostałe

88,466.01 zł

4 zużycie energii,wody,gazu,paliwa i materiałó eksploatacyjnych do samochodów 51,136.06 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

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 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

49.0 osób

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)

43.0 etatów
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8.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

33.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

1,165.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 1,165.00 osób

77.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

33.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

2.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 42.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,813,901.18 zł

a) z tytułu umów o pracę 1,698,181.58 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 1,677,618.58 zł

nagrody

premie

20,573.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 115,709.60 zł

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

1,813,901.18 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 224,633.89 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,589,267.29 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

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

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

3,550.82 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

9,370.00 zł

10. 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Urząd Miasta:"Udzielanie Pomocy osobom z Chorobą Nowotworową i Sprawowanie 
nad Nimi Opieki"

100,000.00 zł

2 Urząd Marszłkowski: "Integracja społeczna osób niepełnosprawnych" 8,000.00 zł

3 ROPS Urząd Marszałkowski: Cykl kulturalno-rekreacyjnych spotkań w klimacie 
bożonarodzeniowym pensjonariuszy Działu Pobytu Dziennego z zespołęm 
regionalnym "Słonowianki"

4,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Lubuski Urząd Wojewódzki" "Działania na rzecz osób starszych, przewlekle 
somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami 
psychicznymi, mające na celu ich aktywizację przez integrację ze środowiskiem 
lokalnym"

3,700.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 kontrola na miejscu a realizacja projektu FMPiPS 
nr 216/10 w ramach EWT

Euroregion Pro Europa Viadrina 2012-05-09

2 Kontrola na wniosek o wydanie opinii sanitarnej o 
pomieszczeniach i urządzeniach

Powiatowa Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

2012-06-22

3 Kontrola stanu sanitarno-higienicznego wraz z 
gospodarką odpadami medycznymi

Powiatowa Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

2012-08-29
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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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W dniu 25.06.2013 r. Walne Zgromadzeniie Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. przyjęło 
sprawozdanie merytoryczne Uchwałą nN 3/2013 r. oraz sprawozdanie finsnowe Uchwałą Nr 4/2013.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

4 kontrola w zakresie higieny radiacyjnej Wojewódzka Stacja Sanitarno 
Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.

2012-11-28
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