
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-09-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina M. GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Powiat 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 hospicjumkamila@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

2001-07-11

2004-03-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 21024277500000 6. Numer KRS 0000026814

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tadeusz Iżykowski Prezes Zarządu TAK

Tadeusz Horbacz Wiceprezes Zarządu TAK

Grażyna Moszczyńska Sekretarz Zarządu TAK

Irena Witkowska Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Bohdan Bartłomiej Tołkacz Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maria Popiel Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Lucyna Brzezińska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na chorobę nowotworowa, 
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 
wyrównania 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. Działania 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Tworzenie hospicjów oraz innych niepublicznych zakład ów 
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 rzec z 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 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
15.Pokrywanie działalności leczniczej pacjentów nie objętych 
ubezpieczeniem zdrowotnym oraz w zakresie nie refundowanym przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia.
16.Budowę, rozbudowę, remonty, modernizacje i adaptacje obiektów 
własnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2410

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W ramach ochrony i promocji zdrowia udzielamy pomocy w Hospicjum Stacjonarnym,Hospicjum Domowym,Hospicjum 
Domowym dla Dzieci, osobom cierpiącym na chorobę nowotworową i chorującym na inne nieuleczalne,niepoddające się 
leczeniu przyczynowemu.Usługi te świadczone są przez wielodyscyplinarny,wykwalifikowany personel (zgodnie z wymogami 
NFZ),poprzez roztoczenie opieki medycznej nad pacjentami (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci), prawnej,psychologicznej i 
wsparcie duchowe.W ciągu roku 2019 w Hospicjum Stacjonarnym świadczyliśmy usługi wobec 252 pacjentów,pod opieką 
Hospicjum Domowego obsłużyliśmy 122 chorych,a w Hospicjum Domowym dla Dzieci mieliśmy pod opieką 20 dzieci.W Dziale 
(pracowni) Fizjoterapii na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę,bądź lekarza rodzinnego,wykonywane 
są dla pacjentów zabiegi.Obsłużyliśmy w 2019 r. łącznie 1996 osób.Zabiegi wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 18.00 pod okiem wykwalifikowanego personelu medycznego, jakim są magistrowie i masażysta z 
ukończonym kursem specjalistycznym masażu limfatycznego,tak bardzo poszukiwanego w dobie wzrastającej liczby pacjentów z 
chorobną nowotworową.Świadczenia fizjoterapeutyczne obejmują kinezyterapię (ćwiczenia czynne w odciążeniu,czynne w 
odciążeniu z oporem,ćwiczenia bierne,wspomagane,mobilizacje indywidualne wg metod neurofizjologicznych,ćwiczenia 
indywidualne,trakcje odcinka lędźwiowego kręgosłupa-wyciąg lędźwiowy za pomocą urządzenia Saunders i inne),fizjoterapię
(krioterapia miejscowa,ciekłym azotem,naświetlanie promieniami IR,solux,laser,ultradźwięki,ultrafonoforeza-UD z 
lekiem,tens,galwanizacja,elektrostymulacja,prądy diadynamiczne,prądy Kotza,prądy interferencyjne-Nemeca,impulsowe pole 
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości-terapuls,impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości-magnetronik i masaż 
suchy leczniczy (segmentarny,limfatyczny,terapia p/obrzękowa.W Dziele Dziennego Pobytu opiekujemy się osobami z 
Alzheimerem,samotnymi,niepełnosprawnymi,poruszającymi się o kulach,bądź na wózkach inwalidzkich (około 20 osób 
dziennie).Pacjentom tym zapewniamy 3 posiłki,zajęcia muzyczne,plastyczne i kulturalne.Organizujemy wyjazdy do kina,teatru,a 
także piknikowe wyjazdy nad jezioro.Pacjenci Działu Pobytu Dziennego mają możliwość korzystania z zabieg ów 
rehabilitacyjnych,usług psychologicznych i opieki duchowej.W Hospicjum prowadzimy również Świetlicę "Jaskółka" dla dzieci 
osieroconych po stracie bliskiej osoby,będącej pod naszą opieką.Pieczę nad całością pełni nasza Pani psycholog wraz z 
wolontariuszami różnego wykształcenia.Są to również inni psychologowie,pedagodzy,nauczyciele szkół średnich i 
podstawowych.Zajęcia odbywają się co tydzień w środy w godzinach od 16.00 do 20.00.Są to zajęcia 
kulinarne,teatralne,zabawowe,naukowe, a także rozrywkowe.Prowadzone są również indywidualne terapie 
psychologiczne.Organizujemy dzieciom wyjścia do kina,teatru,filharmonii,place zabaw.Latem dzieci wraz z opiekunami 
wyjeżdżają na kolonie do ośrodków wypoczynkowych nad jezioro, czy nad morze.
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

W Hospicjum Stacjonarnym udzielamy pomocy 
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 
nas pacjentami (lekarze,pielęgniarki z 
ukończonym kursem kwalifikacyjnym w 
dziedzinie pielęgniarstwa opieki 
paliatywnej),fizjoterapeutycznej,prawnej,psycho
logicznej i wsparcie duchowe.W ciągu roku w 
Hospicjum Stacjonarnym świadczyliśmy usługi 
wobec 252 pacjentów.Naszym podopiecznym 
zapewniamy całodobową opiekę 
medyczną,zaopatrzenie w leki,środki 
opatrunkowe i higieniczne oraz pełne 
wyżywienie,ponieważ przybywający u nas 
pacjenci są w stanach terminalnych,staramy się 
stworzyć im jak najlepsze warunki,sięgające 
daleko poza wykonywane czynności w ramach 
warunków pracy,towarzyszymy chorym przy ich 
łóżkach,wspierając rozmową, czy czytaniem 
książek.Naszą misją jest zachowanie godności 
każdego podopiecznego,aż do śmierci.W roku 
2019 wyposażyliśmy Oddział Stacjonarny w 
nowe łóżka,drewniane,z podnośnikami 
elektrycznym dla lepszego komfortu leżenia dla 
chorych.W naszej codzienności pomagają nam 
także wolontariusze,którzy swój wolny czas 
poświęcają chorym karmiąc ich,rozmawiając z 
rodzinami,urozmaicając im czas,poprzez muzykę 
i śpiew.

86.10.Z 59 656,01 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 ochrona i promocja zdrowia

W Hospicjum Domowym i Hospicjum Domowym 
dla Dzieci "Oskara i Róży", udzielamy pomocy 
osobom cierpiącym na chorobę nowotworową i 
chorującym na inne nieuleczalne,niepoddające 
się leczeniu przyczynowemu.Usługi świadczone 
są poprzez wielodyscyplinarny,wykwalifikowany 
personel poprzez roztoczenie opieki medycznej 
nad pacjentami (lekarze z ukończonym kursem 
dla lekarzy pracujących w jednostkach medycyny 
paliatywnej,pielęgniarki z ukończonym kursem 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa 
opieki 
paliatywnej,fizjoterapeutycznej,prawnej,psychol
ogicznej i wsparcie duchowe.Częstotliwość 
dojazdu uzależniona jest od ilości zgłoszeń.W 
ciągu roku pod opieką Hospicjum Domowego 
obsłużyliśmy 122 chorych,a w Hospicjum 
Domowym dla Dzieci 20 małych pacjentów.Nasi 
podopieczni mają zapewnioną przynajmniej 2 
razy w tygodniu wizytę pielęgniarki oraz 2 razy w 
miesiącu wizytę lekarską lub częściej,w 
zależności od indywidualnych potrzeb 
chorego.Hospicjum Domowe dla Dorosłych jak i 
dla Dzieci zapewnia nie tylko profesjonalną 
opiekę medyczną,ale także udziela wsparcia 
członkom rodzin,opiekującym się osobą 
chorą.Elementem niezbędnym dla pracy zespołu 
Hospicjów Domowych jest więc zakup 
paliwa,celem dojazdu do chorego oraz inne 
pochodne.Dbając o naszych małych pacjentów z 
Hospicjum Domowego dla Dzieci w roku 
2019,przygotowaliśmy prezenty w postaci 
paczek z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek.

86.90.E 30 846,04 zł

3 ochrona i promocja zdrowia

W Dziale (pracowni) Fizjoterapii wykonywane sa 
zabiegi dla pacjentów na podstawie skierowania 
od lekarza specjalisty,bądź lekarza 
rodzinnego,gdzie obsłużyliśmy łącznie 1785 
osób.Zabiegi wykonywane są codziennie od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
18.00 pod okiem wykwalifikowanego personelu 
medycznego,jakim są magistrowie i masażysta z 
ukończonym kursem specjalistycznym masażu 
limfatycznego.Świadczenia fizjoterapeutyczne 
obejmują kinezyterapię-różny rodzaj 
ćwiczeń,fizjoterapię (zabiegi między innymi takie 
jak krioterapia miejscowa ciekłym 
azotem,naświetlanie promieniami 
IR,solux,laser,ultradźwięki,ultrajonoforeza,UD z 
lekiem,jonoforeza,tens,galwanizacja,elektrostym
ulacja,prądy dynamiczne,prądy Kotza,prądy 
interferencyjne-Nemeca,impulsowe pole 
elektromagnetyczne wysokiej 
częstotliwości,terapuls,impulsowe pole 
magnetyczne niskiej częstotliwości,magnetronik 
i masaż suchy leczniczy.

86.90.A 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

W Dziale (pracowni) Fizjoterapii 
wykonywane są zabiegi dla pacjentów na 
podstawie skierowania od lekarza 
specjalisty, bądź lekarza rodzinnego, gdzie 
obsłużyliśmy 211 osób. Zabiegi 
wykonywane są codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 
pod okiem wykwalifikowanego personelu 
medycznego, jakimi są magistrowie i 
masażysta z ukończonym kursem 
specjalistycznym masażu limfatycznego. 
Świadczenia fizjoterapeutyczne obejmują 
kinezyterapię (różny rodzaj 
ćwiczeń),fizjoterapię (zabiegi m.in. takie jak: 
krioterapia miejscowa ciekłym azotem, 
naświetlanie promieniami IR, solux, laser, 
ultradźwięki, ultrajonoforeza, UD z lekiem, 
jonoforeza, tens, galwanizacja, 
elektrostymulacja, prądy diadynamiczne, 
prądy Kotza, prądy interferencyjne-
Nemeca, impulsowe pole 
elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości 
-Terapuls, impulsowe pole magnetyczne 
niskiej częstotliwości, magnetronik i masaż 
suchy leczniczy.

86.90.A 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 4 475 105,58 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 224 607,08 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 144 330,18 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 30 239,93 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

W Dziale Pobytu Dziennego opiekujemy się 
osobami samotnymi, niepełnosprawnymi, 
poruszającymi się o kulach, bądź na 
wózkach inwalidzkich oraz z chorobą 
Alzheimera (około 20 osób jednego dnia). 
Pacjentom tym zapewniamy 3 posiłki, 
zajęcia muzyczne, plastyczne i kulturalne. 
Organizujemy wyjazdy do kina i teatru. 
Pacjenci Działu Pobytu dziennego maja 
możliwość korzystania z zabieg ów 
rehabilitacyjnych, usług psychologicznych i 
opieki duchowej.Oprócz żywności nasi 
podopieczni mają zapewnione środki 
higieniczne i opatrunkowe. Pod czas zajęć w 
Dziale Pobytu Dziennego seniorzy są pod 
opieką 3 zatrudnionych opiekunek i 3 
wolontariuszek. Staramy się bardzo 
zapewnić naszym podopiecznym także 
ćwiczenia umysłowe w postaci gier, 
łamigłówek oraz rozwiązywania krzyżówek, 
mając na celu poprawienie sprawności 
myślenia i koncentracji. Prowadzone są 
również na miarę możliwości ćwiczenia 
ruchowe, przeprowadzane przez 
wykwalifikowaną fizjoterapeutkę, 
dostosowane do możliwości naszych 
pacjentów. Ćwiczenia prowadzone są przy 
użyciu odpowiedniego do ćwiczeń 
sprzętu.Umilamy czas naszym 
podopiecznym poprzez występy artystyczne 
chórów, zespołów muzycznych,czy dzieci z 
zaprzyjaźnionych przedszkoli.

88.10.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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549 294,90 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 149 262,15 zł

e) pozostałe przychody 75 928,39 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 509 713,05 zł

2.4. Z innych źródeł 3 266 835,48 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 91 732,05 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

1 koszt reklamy związanej z pozyskaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 230,00 zł

2 Zakup leków, artykułów medycznych, wyposażenia oddziału stacjonarnego, usług wywozu i 
spalania odpadów medycznych oraz dyżurów lekarskich obsługujących Hospicjum Stacjonarne, 
Hospicjum Domowe i Hospicjum Domowe dla Dzieci.

90 502,05 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

149 262,15 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

19 408,00 zł

156 764,98 zł

191 922,48 zł

141 617,59 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 397 122,88 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -230 303,94 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 368 733,43 zł 91 732,05 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

3 827 484,20 zł 91 732,05 zł

374 634,12 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

158 761,67 zł

7 853,44 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 230,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

1 230,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

307 539,49 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

56 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

45,88 etatów

20 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

3 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)

960 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

960 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 301 399,83 zł

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

2 301 399,83 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

275,00 zł

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

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 523,46 zł

65 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) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

65 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 229 680,84 zł

1 768 845,91 zł

- nagrody

- premie

102 015,83 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 358 819,10 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 71 718,99 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 203 126,02 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 098 273,81 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

500,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Do alkoholu wstręt mamy! O 
zdrowe ciało i piękny umysł 
dbamy!

Celem zadania było 
przeciwdziałanie uzależnieniom 
od alkoholu oraz pogłębianie 
wiedzy przez podopiecznych 
świetlicy Jaskółka na temat 
wpływu alkoholu na organizm 
człowieka.

Urząd Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego

5 000,00 zł

2 Młodzi Lubuszanie 
odkrywają Europę

Celem zadania było pogłębianie 
wiedzy na temat Unii 
Europejskiej przez 
podopiecznych świetlicy 
"Jaskółka"

Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego

10 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

37 068,75 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

3 Udzielanie pomocy osobom 
z choroba nowotworową i 
sprawowanie nad nimi 
opieki.

Celem zadania było udzielenie 
wielodyscyplinarnej pomocy i 
sprawowanie opieki nad 
osobami nieuleczalnie chorymi 
będącymi pod opieką 
Hospicjum Stacjonarnego, 
Hospicjum Domowego oraz 
Hospicjum Domowego dla 
Dzieci.

Urząd Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego

160 000,00 zł

4 Choć czasem smutno nam i 
źle, alkoholowi mówimy 
stanowcze NIE!

Celem zadania było wspieranie 
dzieci i młodzieży, którzy 
doświadczyli śmierci bliskiej 
osoby. Najważniejszy aspekt 
dotyczył przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego

9 000,00 zł

5 Alkohol? Jestem na NIE! 
Trzeźwość i radość z życia? 
Jestem na TAK!

Celem zadania było 
przeprowadzenie różnych zajęć 
profilaktycznych dla 
podopiecznych świetlicy 
Jaskółka w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom.

Urząd Miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego

28 530,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 PSSE Gorzów Wlkp/ 1

2 LOW NFZ Zielona Góra 1

3 PPIS 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

W dniu 10 września 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia Hospicjum Św. 
Kamila w Gorzowie Wlkp. Na zebraniu podjęto Uchwałę Nr 1/2020 z dnia 10 września 2020r. o przyjęciu 
sprawozdania merytorycznego za rok 2019 oraz Uchwałę Nr 2/2020 z dnia 10 września 2020r. o przyjęciu 
sprawozdania finansowego.

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Tadeusz Iżykowski-Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia

Tadeusz Horbacz-Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia

Data wypełnienia sprawozdania

4 PSP Gorzów Wlkp. 1

5 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra 1

2020-09-17
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