
 

 

Człuchów, dnia 31.03.2020 roku 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2020  

z działalności 

Człuchowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum 

z siedzibą w Człuchowie 
 

 

I. Dane organizacji pożytku publicznego (informacje dodatkowe). 
 

1) pełna nazwa – Człuchowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum 
(adres 77-300 Człuchów, ul. Szczecińska numer 16, telefon 59 83 

42 281 w. 309 i 341), 

 

2) forma prawna – Stowarzyszenie, 
 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000270135 Sąd Rejonowy 
Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, 

 

4) NIP 843-155-72-43, REGON 220350698, 
KONTO – 70 1020 4665 0000 3302 0015 4815 PKO Bank Polski 

O/Człuchów, 

 

5) data wpisu do rejestracji – 18.12.2006 roku, 
 

6) data uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego – 
21.05.2007 roku, 

 

7) Skład Zarządu Stowarzyszenia na dzień 31.12.2017 roku: 
 

 Prezes – Lidia Walczak, 

 

 V-ce Prezes Ludwika Kwaśnik, 

 

 Skarbnik – Marian Pastucha, 

 

8) Skład Komisji Rewizyjnej na dzień 31.12.2017 roku: 
 

 Przewodniczący - Janina Kubica, 

 

 Członek - Krystyna Ferlin, 

 

 Członek – Zdzisława Pawłowska. 

 

II. .......................................................................................................................................... C
ele statutowe Stowarzyszenia: 

 

 niesienie pomocy osobom ciężko chorym zwłaszcza na choroby 

nowotworowe, a także przewlekle chorym i starszym, ze względu 



 

na ich szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, 

 

 propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej, 

 

 ochrona i promocja zdrowia, 

 

 promocja i organizacja wolontariatu. 

 

 

Zadania realizowane są przez: 

 

- niesienie pomocy osobom ciężko chorym, zwłaszcza na choroby 

nowotworowe, a także przewlekle chorym i starszym, 

 

- propagowanie w społeczeństwie wzorców opieki hospicyjnej, 

 

- szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną, 

 

- popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym 

opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły, 

 

- współdziałanie z pokrewnymi organizacjami oraz organami 

administracji samorządowej i rządowej w celu pełniejszej 

realizacji powyższych zadań, 

 

- inne formy działalności celowe dla skutecznego funkcjonowania 

Stowarzyszenia, 

 

- ochronę i promocję zdrowia, 

 

- promocję i organizację wolontariatu. 

 

 

Stowarzyszenie powadzi nieodpłatną działalność statutową według PKD 

w przedmiocie: 

 

- 85.32 C Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, 

 

- 85.31 B Pomoc społeczna pozostała z zakwaterowaniem, 

 

- 85.14 F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, 

pozostała działalność gdzie indziej niesklasyfikowana, 

 

- 80.42 B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy 

kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane, 

 

- 22.1 Działalność wydawnicza. 

 

III. ........................................................................................................................................ Z
asady, formy i zakres działalności statutowej. 

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem 

osób fizycznych o celach niezarobkowych, zawiązanym dla niesienia 

pomocy osobom ciężko chorym zwłaszcza na choroby nowotworowe, a 



 

także przewlekle chorych i starszych oraz na rzecz rodzin tych osób 

w czasie sprawowania  nad nimi opieki i po ich śmierci. 

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o 

Stowarzyszeniach  z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. nr 

20,poz.104), z dnia 31 maja 2001 roku (Dz.U.Nr 79, poz. 855) i z 

dnia 24 sierpnia 2015 roku(Dz.U. z 2015 r. poz. 1393) oraz w oparciu 

o Ustawę o działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie z dnia 

24 kwietnia 2003 roku (Dz.U.Nr 96, poz.873), z 27 października 2010 

roku (Dz.U.Nr 234, poz.1536) z dnia 14 lipca 2014 r. (Dz.U.z 2014 r. 

poz. 1118) z dnia 01 lutego 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) . 

 

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w 

szczególności na obszarze powiatu człuchowskiego w województwie 

pomorskim i zostało zawiązane na czas nieokreślony. 

 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Odpisy uchwał Zarządu w załączeniu. 

 

IV. .......................................................................................................................................... R
ealizacja celów statutowych przez Człuchowskie Stowarzyszenie 

Przyjaciół Hospicjum z siedzibą w Człuchowie odnośnie: 

 

1. pomocy społecznej pozostałej z zakwaterowaniem dla pacjentów  

przebywających w hospicjum stacjonarnym  w Człuchowie – prace 

remontowe w hospicjum stacjonarnym -  

- komputer i drukarka do obsługi prac komisji przyznającej 

zapomogi,  

 

 

 

 

2. pomocy społecznej pozostałej bez zakwaterowania: 

- zgodnie z podjętą uchwałą  Nr 4 Walnego Zgromadzenia 

Stowarzyszenia z miesiąca marca 2010 roku, udzielono zapomogi 

pieniężne dla chorych na choroby nowotworowe, które ze względu 

na ciężką sytuację życiową nie kwalifikują się do udzielenia 

takiej pomocy przez ośrodki pomocy społecznej – łącznie 

udzielono takiej pomocy dla  osób z powiatu człuchowskiego na 

łączna kwotę 97000,00zł(dziewięćdziesiąt siedem tysięcy)złotych

  

- w porozumieniu z Urzędem Gminy w Człuchowie i Kołami Gospodyń  

- Wiejskich w Człuchowie zorganizowano w dniu 16 kwietnia 2019 

Wielkanoc a w dniu 17 grudnia 2019 roku Wieczerzę Wigilijną dla 

chorych z Hospicjum Stacjonarnego w Człuchowie oraz osób 

chorych przebywających w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w 

Człuchowie  - z degustacją potraw wigilijnych i wielkanocnych, 

przygotowanych przez gospodynie wiejskie z Koła Gospodyń 

Wiejskich z terenu Gminy Człuchów oraz wręczono wszystkim 

zaproszonym chorym 60 paczek świątecznych przygotowanych przez 

Bank Żywności i Urząd Gminy w Człuchowie(pościel, ręczniki, 

poduszki jaśki). 

 

3. kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form 
kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych: 



 

- na bieżąco są szkoleni młodzi wolontariusze pracujący w 

Hospicjum Stacjonarnym w Człuchowie dzięki dobrej współpracy z 

Centrum Wolontariatu działającym przy Towarzystwie Pomocy Św. 

Brata Alberta Koło w Człuchowie i Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 

Człuchowie, natomiast praktycznie pomoc tę zapewniają 

doświadczeni członkowie naszego Stowarzyszenia dr Dominik 

Kordykiewicz,Dorota Zugaj oraz Bartosz Ferlin, 

4. działalności wydawniczej: 
 

- redakcja tablicy w holu Hospicjum Stacjonarnego w Człuchowie, 

gdzie zamieszczamy informacje o Stowarzyszeniu, informacje dla 

chorych i ich rodzin a także kartki z życzeniami okazjonalnymi 

– informacje te redaguje i plastycznie opracowuje Bartosz 

Ferlin i Janina Młodożeniec. 

 

5. działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, pozostałej, 
gdzie indziej niesklasyfikowanej: 

- w związku z odbywającym się w całym kraju Dniem Wolontariusza, 

dnia 04.12.2017 roku zorganizowano w Miejskim Domu Kultury w 

Człuchowie koncert zatytułowany „CZŁUCHOWSKI ANIOŁ”. Zaproszono 

wolontariuszy oraz Firmy i osoby fizyczne, które w szczególny 

sposób przyczyniły się do wsparcia Stowarzyszenia (dary 

rzeczowe, darowizny finansowe i przekazanie 1% podatku 

dochodowego). Podczas koncertu wręczono listy gratulacyjne i 

statuetkę Anioła Człuchowskiego a.d. 2019,którą otrzymał ks. 

Krystian Feddek, wystąpili człuchowski artyści z Miejskiego 

Domu Kultury w Człuchowie oraz Zespołu Szkół Agrobiznesu w 

Człuchowie i w związku z tym w ramach poczęstunku, młodzież z 

Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie (klasa kucharsko – 

gastronomiczna) przygotowała nieodpłatnie ten poczęstunek i 

cały wystrój stołu – Stowarzyszenie zapłaciło jedynie za 

produkty tzw.wsad  i kwiaty  jest to kwota ok. 3.000,00 zł(trzy 

tysiące złotych),   

- w miesiącu styczniu, marcu i grudniu 2019 roku odbyły się także 

koncerty w świetlicy Hospicjum Stacjonarnego dla chorych z 

Hospicjum Stacjonarnego, w których brały dział dzieci ze Szkoły 

Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Człuchowie,  dzieci z 

Przedszkola Bajka” w Człuchowie oraz młodzież z Zespołu Szkół 

Technicznych, Zespołu Szkół Sportowych, Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Wierzchowie, Zespół Szkół Społecznych  oraz  

Stowarzyszenie „Podaj Dalej”, 

 

 

 

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem 

ich źródeł oraz wydatkach realizowanych przez Stowarzyszenie w 

ramach celów statutowych. 

 

VI. .......................................................................................................................................... P
RZYCHÓD: 

 

Od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie 

uzyskało przychód w kwocie 252.523,77 zł (dwustu pięćdziesięciu 

dwóch tysięcy pięciuset dwudziestu trzech złotych i siedemdziesięciu 

siedmiu groszy) w tym: 



 

 ze składek członków Stowarzyszenia – 252,00 zł (dwieście 

pięćdziesiąt dwa  złote), 

 z darowizn imiennych 39.300,29 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy 

trzysta złotych i dwadzieścia dziewięć groszy)  

 z darowizny (1% podatku) – kwotę 132.510,50 zł (sto trzydzieści 

dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy), 

 z nawiązek sądowych 5.438,09 zł (pięć tysięcy czterysta 

trzydzieści osiem złotych i dziewięć groszy), 

 z różnicy zwiększającej przychody z roku poprzedniego 75.022,89 

zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa złote i 

osiemdziesiąt dziewięć groszy) 

 

 

 

1. WYDATKI: 

- zapomogi dla chorych na choroby nowotworowe – 97.000,00 zł 

(dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),  

- remont hospicjum stacjonarnego w Człuchowie- 71.169,12 

zł(siedemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć 

złotych i dwanaście groszy): remont wszystkich sal chorych, 

dyżurki pielęgniarek,gabinetu zabiegowego łazienek i 

holu(wymiana podłóg,podwieszane sufity,fototapety do każdej z 

sal chorych,nowe meble na hol,krzesła dla 

odwiedzających,baterie do łazienek) 

 - komputer i drukarka -2.494,95 zł(dwa tysiące czterysta 

dziewięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy), 

-     szkolenie pracowników hospicjum 1.500,00zł(jeden tysiąc 

pięćset złotych), ..................................................  

Łącznie na cele statutowe i zapomogi dla chorych  wydano w 2019 roku 

kwotę 172.164,07 zł (sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto 

sześćdziesiąt cztery złote siedem groszy). 

 

 

3. Administracja i pozostałe koszty. 

 

Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników. Ponieważ wszyscy 

członkowie Stowarzyszenia (poza obsługą księgową orazosobą 

prowadzącą dokumentację związaną z zapomogami), w tym cały Zarząd 

pracują na jego rzecz społecznie, korzystając z własnego sprzętu 

komputerowego, telefonów i środków transportu, koszty 

administracyjne są następujące:.....................................  

- utrzymanie domeny internetowej  – 738,00 zł (siedemset trzydzieści 

osiem złotych), ....................................................  

- znaczki pocztowe 330,00 zł (trzysta trzydzieści złotych) , .......  

- materiały biurowe (koperty) 651,79 zł (sześćset pięćdziesiąt 

jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), ...................  

- koszty usług bankowych – 408,80 zł (czterysta osiem złotych 

osiemdziesiąt groszy), ...........................................  

- usługi księgowe 1.476,00 zł (jeden tysiąc czterysta 

siedemdziesiąt sześć złotych),. ..................................  

- wynagrodzenie protokolanta komisji zapomogowej 704,40 zł 

(siedemset cztery złote czterdzieści groszy) 

-  organizacja Dnia Wolontariatu (usługa cateringowa) kwotą  3000 zł 

(trzy tysiące złotych) 



 

Koszty administracyjne wynoszą ogółem 11.439,54 zł (jedenaście 

tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery 

grosze)  ...........................................................  

 

4. KONTROLA: 
 

W okresie sprawozdawczym, w dniu 12.01.2017 roku, komisja rewizyjna 

w składzie: Przewodnicząca - Janina Kubica i członkowie w osobach 

Zdzisława Pawłowska i Krystyna Ferlin, przeprowadziła kontrolę 

celowości wydatkowania środków finansowych na cele statutowe 

Stowarzyszenia, zbadała bilans i sprawdziła sprawozdanie 

merytoryczne i nie stwierdziła nieprawidłowości (protokół w 

załączeniu). 

 

 

                                                                                            

Lidia Walczak 

 

                                                                                     

Prezes Stowarzyszenia 


