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INFORMACJE O STOWARZYSZENIU SPORZĄDZAJĄCYM SPRAWOZDANIE 
 
 
 
NAZWA STOWARZYSZENIA 
 

 Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca 

 
SIEDZIBA I ADRES 
 
NIP 

  
81-109 Gdynia, ul. Arendta Dickmana 6 
 
5861796546 

 
DATA WPISU W KRAJOWYM 
REJESTRZE SĄDOWYM 
 

  
23.10.2001 r. 

NR KRS  0000044542 

 
REGON 

  
191227652 

 
CZŁONKOWIE ZARZĄDU 

  
Grzegorz Miloch - Dyrektor 

   
Urszula Bławat - z-ca Dyrektora ds. Medycznych 
 
Emilia Undziłło- z-ca Dyrektora ds. Adm. i Finansowych  
 

   
   

   
CELE STATUTOWE 
STOWARZYSZENIA 

  DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 
działalność innych instytucji medycznych zapewniających 
pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie - hospicjum stacjonarne 
 

   PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 
działalność lekarska prowadzona bezpośrednio w domu pacjenta – 
domowa opieka hospicyjna 
 

   DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 
indywidualna działalność fizykoterapeutów oraz działalność  
prowadzona w dziedzinie terapii ruchowej 
 

   PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH 
indywidualna działalność pielęgniarek 
 

   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 
działalność psychologów i psychoterapeutów 
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   POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA 
ośrodek wolontariatu, opieka społeczna dla dzieci, 
działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub 
innych formach wspierania finansowego w ramach opieki 
społecznej 
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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 
 
 

W roku sprawozdawczym 2021 Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca realizowało 

zadania statutowe w trudnej dla wszystkich rzeczywistości ograniczonej poprzez 

ogólnoświatową pandemię koronawirusa. Pomimo wprowadzonych restrykcji i ograniczeń 

odczuwając różne etapy i fale zachorowań na COVID-19 w naszym otoczeniu, u naszych 

podopiecznych i wśród naszego personelu, niezmiennie zmagaliśmy się z problemami rodzin 

chorych terminalnie, dla których staraliśmy się utrzymać, na takim na takim samym poziomie jak 

w poprzednich latach, dostępność do świadczeń medycznych realizowanych przez Hospicjum 

Stacjonarne i Hospicjum Domowe dla osób dorosłych, Poradnię Opieki  Paliatywnej dla osób 

dorosłych, Hospicjum Stacjonarne i Hospicjum Domowe dla dzieci, Hospicjum Perinatalne, 

Ośrodek Opieki nad Osieroconymi, Ośrodek Wolontariatu, Wypożyczalnię Sprzętu Medycznego 

oraz Ośrodek Edukacyjny. 

Wszystkie świadczenia medyczne wykonywane były przez zatrudniony personel medyczny oraz 

wolontariuszy medycznych Stowarzyszenia. 

Realizowane w 2021 roku przez Stowarzyszenie świadczenia mają charakter nieodpłatny. 

 

Zakres udzielanych świadczeń obejmował: 

 towarzyszenie pacjentowi znajdującemu się w stanie terminalnym oraz jego bliskim, 

 leczenie bólu, 

 prowadzenie terapii objawowej, 

 prowadzenie procesu pielęgnowania, 

 wykonywanie zabiegów medycznych, 

 wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych,  

 rehabilitację ruchową i oddechową, 

 zaopatrzenie w sprzęt, środki medyczne oraz materiały opatrunkowe, 

 instruowanie rodziny dotyczące postępowania i opieki nad osobą terminalnie chorą,  

 pomoc rodzinie w ostatnich godzinach życia i bezpośrednio po śmierci pacjenta, 

 wsparcie psychosocjalne, 

 pomoc duszpasterską i duchową, 

 konsultacje psychologiczne. 
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1. HOSPICJUM DOMOWE DLA DOROSŁYCH 

 

Celem domowej opieki była poprawa jakości życia chorych i ich rodzin oraz stworzenie 

godnych warunków umierania. Opieka sprawowana była wobec chorych, którzy wymagają 

częstych wizyt lub ciągłej opieki w miejscu zamieszkania. 

Personel domowej opieki hospicyjnej posiada kwalifikacje określone przez właściwe przepisy 

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników  

na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. - Dz.U.151.896)  

 

Ilość zgłoszeń i ogólna liczba osób objętych opieką domową  

w latach 2020 - 2021 
 Tab. nr 1 

Lp. Miesiąc 
Zgłoszenia nowych pacjentów 

Liczba pacjentów objętych 
opieką 

2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 

1. Styczeń 50 57 231 232

2. Luty 57 53 230 246

3. Marzec 44 70 216 264

4. Kwiecień 44 59 218 266

5. Maj 56 42 229 252

6. Czerwiec 49 49 233 250

7. Lipiec 58 70 236 270

8. Sierpień 51 49 236 269

9. Wrzesień 55 59 241 270

10. Październik 49 50 233 256

11. Listopad 39 43 226 257

12. Grudzień 54 56 239 272

Łącznie 646 657 818 837

* Łączna liczba pacjentów, którzy zostali objęci opieką w roku  

 
Przeciętny okres opieki w 2021 roku ukształtował się na poziomie 85 dni. Opiekę paliatywną nad 

chorymi sprawowało 19 lekarzy, 27 pielęgniarek, 6 rehabilitantów, 4 psychologów oraz  

8 odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy różnych zawodów, którzy w 2021r.  

z powodu okresowych ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych związanych z trwającą 

pandemią wspierali swoją pracą opiekę nad chorymi.  

Świadczenia hospicjum domowego realizowane były przez zespół składający się z lekarza, 

pielęgniarki oraz psychologa, rehabilitanta, duchownego lub pracownika socjalnego. 

Częstotliwość wizyt zależna była od potrzeb chorego przy czym średnio wizyty były składane 

pacjentom co drugi dzień - ilość zrealizowanych osobodni opieki w hospicjum domowym wynosił: 

71 050. 
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2. HOSPICJUM STACJONARNE DLA DOROSŁYCH 
 

 

Hospicjum stacjonarne jest obiektem przystosowanym do jednoczesnej opieki nad 27 

pacjentami, dla których przygotowane są sale  2- i 1-osobowe.  

Podobnie jak w przypadku hospicjum domowego - w hospicjum stacjonarnym świadczenia 

medyczne, w głównej mierze, realizowane są przez zespół składający się 7 lekarzy,  

27 pielęgniarek, 5 opiekunek medycznych, 4 psychologów, 2 rehabilitantów, 4 osób personelu 

pomocniczego i 5 osób administracji (w tym 4 portierów). Uzupełnieniem stałego personelu 

medycznego i administracyjnego są odpowiednio przeszkoleni wolontariusze.   

W ciągu 2021 roku, wolontariusze wykonywali swoją pracę na rzecz chorych, w sposób 

ograniczony okresowo, przez co w niewielkim stopniu wspierana była praca personelu – takie 

działanie spowodowane było obawami epidemiologicznymi i zagrożeniem rozprzestrzenienia się 

COVID-19.  

Do hospicjum stacjonarnego chorzy przyjmowani byli niezwłocznie po zgłoszeniu. 

Dostosowywaliśmy działania opiekuńczo – lecznicze do bieżącej sytuacji epidemiologicznej 

związanej z trwającą pandemią koronawirusa, co wpływało na decyzje chorych i ich rodzin, 

odnośnie umieszczania pacjenta w hospicjum stacjonarnym.   

 

 

Hospicjum stacjonarne zapewnia: 

 opiekę nad chorymi znajdującymi się w stanie terminalnym, z przewidywanym krótkim 

okresem przeżycia (dni) oraz chorymi mającymi niekontrolowane objawy, 

 opiekę długoterminową nad chorymi nie mającymi dostatecznej opieki w warunkach 

domowych (osoby samotne, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, brak możliwości 

sprawowania opieki przez rodzinę), 

 opiekę - w przypadku trudnych do opanowania w domu dolegliwości fizycznych - nad 

chorymi niewymagającymi specjalistycznego leczenia szpitalnego.  

 
Ogółem objęto opieką w 2021 roku w hospicjum stacjonarnym 239 dorosłych chorych, w tym 123 

kobiety, średni czas opieki nad pacjentem wyniósł 28 dni, w ilość rocznej osobodni pobytu 

chorych: 6.534 
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Ilość zgłoszeń i ogólna liczba osób objętych opieką Hospicjum Stacjonarnego 
w latach 2020– 2021 

 
Tab. nr  2 

Lp. Miesiąc 
Przyjęcia  Liczba chorych 

2020 r. 2021 r. 2020 r. 2021 r. 

1. Styczeń 27 18 53 31

2. Luty 31 9 55 25

3. Marzec 24 19 50 29

4. Kwiecień 18 19 40 29

5. Maj 20 18 39 30

6. Czerwiec 23 20 42 33

7. Lipiec 19 21 40 39

8. Sierpień 19 23 45 47

9. Wrzesień 16 24 37 44

10. Październik 15 18              38 41

11. Listopad 7 25 27 47

12. Grudzień 12 19 19 42

 Łącznie 231 233 257 239
*Łączna liczba pacjentów, którzy zostali objęci opieką w roku  
 
 
 

3. HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI 
 

Hospicjum domowe dla dzieci działa od miesiąca lipca 2014 roku. Personel medyczny 

dojeżdżał do chorych do miejscowości: Pruszcz Gd, Słupsk, Jastarnia, Lębork, Wejherowo, Rumia, 

Rębiska, Kębłowo, Wielbrandowo, Gdynia, Biało Góra, Jurata, Koleczkowo, Gdańsk, Kielno, 

Wierzchucino, Werblinia, Redzikowo, Starzyno, Cewice, Morzeszczyn, Bojano, Mrzezino, Kiełpino, 

Lubaczew, Kąpino, Kurowo, Kowalewo. Dojazd odbywał się samochodami służbowymi oraz 

samochodami prywatnymi personelu medycznego. Opiekę domową w 2021 roku nad małymi 

pacjentami sprawowało 6 lekarzy, 8 pielęgniarek, 4 rehabilitantów i 2 psychologów. Objętych nią 

było 43 dzieci przez 11.387 osobodni. Średni czas opieki wyniósł 286 dni. Lekarze odbyli 1.133 

porad, pielęgniarki 3.638 wizyt, rehabilitanci 1.388 wizyt, psycholodzy 282 wizyty.  

Przedstawione dane zawierają się również teleporady lekarskie i telewizyty pielęgniarskie.  

 

 

4. HOSPICJUM STACJONARNE DLA DZIECI 

 

Hospicjum stacjonarne dla dzieci jest dwukondygnacyjnym budynkiem o powierzchni 2 760 

m2. Hospicjum wyposażone jest w 25 łóżek w pokojach 1 i 2 osobowych. Znajdują się w nim pokoje 
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dla dzieci, skrzydło dla młodzieży, pokoje dla rodziców, pokoje terapii zajęciowej, sala zabaw, sala 

kinowa, hydroterapia, poradnie wspierające rodziny chorych dzieci. Hospicjum jest miejscem 

przyjaznym pacjentom i ich rodzinom, jest kolorowe i pogodne. Zapewnia wszechstronną pomoc 

i opiekę, a jednocześnie nie przypomina szpitala. W 2021 roku opieką stacjonarną objętych było 

36 dzieci przez 3.575 osobodni. Przeciętny okres sprawowania opieki wyniósł 100 dni. Opiekę 

medyczną nad dziećmi sprawowało 7 lekarzy i 20 pielęgniarek. Przez cały rok pracę personelu 

medycznego wspomagali stali wolontariusze w liczbie 4 osób, również pracę tych wolontariuszy 

dostosowywano do bieżącej sytuacji epidemiologicznej związanej z trwającą pandemią 

koronawirusa. 

 
5. PORADNIA OPIEKI PALIATYWNEJ 
 

Poradnia Opieki Paliatywnej daje możliwość poprawy jakości życia osób cierpiących  

z powodu przewlekłych, nieuleczalnych schorzeń lub schorzeń, w których zakończone zostało 

leczenie przyczynowe. Realizacją celów Poradni zajmuje się zespół medyczny obejmujący  

4 specjalistów medycyny paliatywnej, psychologa, rehabilitanta, fizjoterapeutę i pielęgniarkę. 

W Poradni chorzy i ich najbliżsi mogą uzyskać praktyczne uwagi o opiece stomijnej, postępowaniu 

z obrzękiem limfatycznym, wyniszczeniem, przeciwdziałaniu i leczeniu odleżyn, leczeniu 

przeciwbólowym m.in. z zastosowaniem opioidów. 

Poradnia jest też miejscem gdzie odbywają się: kwalifikacja do domowej lub stacjonarnej opieki 

hospicyjnej oraz badania profilaktyczne dla pacjentów. 

W Poradni lekarze innych specjalności oraz pielęgniarki i opiekunowie mogą uzyskać 

szczegółowe informacje o prowadzeniu opieki paliatywnej i leczeniu zespołów bólu 

przewlekłego. 

 

Zakres ilościowy pracy Poradni prezentuje poniższe zestawienie: 

 
      Tab. nr 3 

  2020 2021 

 liczba udzielonych porad lekarskich  265 263 

 liczba zabiegów pielęgniarskich  72 42 

 liczba zabiegów rehabilitacyjnych  441 477 

 liczba porad psychologa  81 156 

 liczba pacjentów objętych opieką Poradni             50                56 
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Szczegółowy zakres przedmiotowy Poradni Opieki Paliatywnej obejmuje: 

 łagodzenie objawów somatycznych w przebiegu choroby nowotworowej, 

 poradnictwo dla osób ze stomią, 

 wykonywanie zabiegów i procedur medycznych nie wymagających hospitalizacji, 

 poradnictwo żywieniowe, 

 postępowanie w obrzęku limfatycznym, 

 poradnictwo psychologiczne, 

 kwalifikacje do stacjonarnej lub domowej opieki paliatywnej. 

Poradnia mieści się w budynku hospicjum stacjonarnego dla dzieci przy ul. Arendta Dickmana 7 

pokój 132 na parterze. W ramach Poradni odbywane są również wizyty domowe u chorych. 

 

 

6. HOSPICJUM PERINATALNE 
 

Hospicjum perinatalne zapewnia perinatalną opiekę paliatywną matkom, które w okresie 

ciąży otrzymują diagnozę nieuleczalnej zagrażającej życiu choroby dziecka. Opieka obejmuje trzy 

następujące po sobie okresy w życiu kobiety  i jej dziecka: okres ciąży, porodu i połogu matki oraz 

niemowlęctwa dziecka. W Hospicjum Perinatalnym pracuje 2 lekarzy, 2 psychologów, 

pielęgniarka i położna, w 2021 roku objęto opieką 2 matki z dzieći.  

 

 
7. OŚRODEK OPIEKI NAD OSIEROCONYMI 

 
Ośrodek opieki nad osieroconymi działa od drugiej połowy 2002 roku. Możliwość objęcia 

opieką takich rodzin przewiduje Statut Stowarzyszenia. Ośrodek opieki opiera swoją działalność 

na pracy personelu medycznego (lekarz, psycholog, pracownik socjalny) oraz wolontariuszy 

Stowarzyszenia. Głównym celem tej sfery działalności Stowarzyszenia jest pomoc wszystkim tym 

osobom, które w trudnym okresie osamotnienia po stracie bliskiej osoby przeżywają ciężkie 

chwile. Jak pokazało doświadczenie i praca z takimi osobami, bardzo ważne jest zapobieganie 

rozwinięciu się patologicznego przeżywania żałoby, która może predysponować do zaburzeń 

psychicznych i chorób somatycznych, może zwiększać ryzyko śmierci, niekiedy nasila 

dotychczasowe choroby i sprzyja podjęciu lub nasila zachowania zagrażające zdrowiu, takie jak 

nikotynizm, alkoholizm, lekomania.  

         Cele Ośrodka zrealizowane zostały poprzez sprawowanie pieczy i opieki nad Osieroconymi, 

w 2021 roku objęto opieką 14 rodzin, w tym 26 dzieci.  
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W ramach troski i pracy z podopiecznymi zrealizowaliśmy następujące działania:  

 Braliśmy udział w akcji „Uśmiech dziecka na dzień dziecka”, w ramach tej akcji 

obdarowaliśmy nasze dzieci paczkami. Prezenty otrzymało 6 dzieci  z Ośrodka Opieki nad 

Osieroconymi. 

 zorganizowaliśmy „akcję wakacyjną” dla zadeklarowanej grupki dzieci i w ramach tego 

działania w dniach od 30 czerwca 2021 do 09 lipca 2021 we Wielu wypoczywało na obozie 

letnim 2 dzieci objętych naszą opieką,  

 corocznie organizujemy „Wyprawki do szkoły”, które przekazaliśmy 12 dzieciom z 8 rodzin,  

 tradycją corocznych działań Ośrodka jest wspólne radosne świętowanie Bożego Narodzenia 

w rodzinnym gronie, niestety w ubiegłym roku ze względu na pandemię nie mogliśmy 

zorganizować spotkania w siedzibie naszej Placówki ale nie pozostawiliśmy naszych 

Podopiecznych bez pomocy. Przy dużej pomocy anonimowych Sponsorów 

przygotowaliśmy upominki dla dzieci z Ośrodka. Pamiętaliśmy również o obdarowaniu 

dorosłych. Paczki zostały rozwiezione do 14 domów. 

Obdarowanych zostało 26 dzieci z 14 rodzin. 

 pomoc prawną i socjalną dla rodzin,  

 spotkania grupy wsparcia w każdy ostatni wtorek miesiąca,  

 spotkania dla rodziców po stracie dziecka, 

 indywidualne porady psychologiczne udzielane osieroconym potrzebującym pomocy 

psychologa. 

Od ponad 30 lat odbywają się Nabożeństwa i Msze św. za zmarłych pacjentów, które licznie 

gromadzą osoby z rodzin osieroconych.  

 

8. OŚRODEK EDUKACYJNY  
 

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca jest placówką szkoleniową dla większości 

zawodów medycznych. W roku 2021 poszerzało i zdobywało wiedzę oraz odbywało szkolenia, 

staże i praktyki około 200 osób.  

Stowarzyszenie pełni funkcję placówki szkoleniowej dla: 

 lekarzy skierowanych przez Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku  

do odbywania specjalizacji z medycyny paliatywnej, gdzie staż kierunkowy odbywało  

4 lekarzy,  

 pełni również funkcję placówki szkoleniowej dla pielęgniarek – stażystek, i opiekunów 

medycznych. 

W roku 2021 Stowarzyszenie zorganizowało zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe dla 

studentów i uczniów n/w szkół i uczelni: 
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1. Gdański Uniwersytet Medyczny:   

1.1.  IV rok Studia Licencjackie Pielęgniarstwa -zajęcia praktyczne - 52 osoby.  

1.2. Praktyki zawodowe IV rok studiów - 32 osoby, 

2. Centrum Szkoleń i Promocji Kora Sopot  

2.1. Zajęcia stażowe dla uczestników kursu kwalifikacyjnego: 

- Pielęgniarstwo rodzinne  – 8 osób, 

- Pielęgniarstwo opieki paliatywnej  - 4 osoby, 

3. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu – Bydgoszcz  

3.1. Kierunek - Pielęgniarstwo – praktyki zawodowe - 1 osoba,  

4. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku .  

4.1. Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu - praktyki zawodowe – 1 osoba. 

5. Nowicjusze SJ w Gdyni i  Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie  

- praktyki dla kleryków – 7 osób. 

6. Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi - 5 osób 

 

Ze względu na trwającą w 2021 roku pandemię koronawirusa wiele zajęć, odbywało się w sposób 

teleinformatyczny.   

 

9. WOLONTARIAT  
 

Założenia ruchu hospicyjnego przewidują znaczny udział wolontariuszy, którzy oddają  

na rzecz podopiecznych naszego Stowarzyszenia siebie i swoją pracę w ramach wolontariatu 

niemedycznego (akcyjnego, gospodarczego), medycznego (sprawowaniu opieki paliatywnej nad 

chorymi) oraz pracowniczego. Wśród wolontariuszy niemedycznych przeważają ludzie młodzi, 

ale w ramach pracy stacjonarnej w hospicjum przeważała grupą około 30 osób dorosłych w 

różnym wieku i różnych zawodów, wspierających i koordynujących działania Wolontariatu w tym 

trudnym pandemicznym czasie. 

Całokształt zagadnień woluntarystycznych koordynuje Koordynator wolontariatu  

hospicyjnego, który z ramienia Stowarzyszenia Hospicjum nakreśla, scala, wspiera i monitoruje 

wszystkie działania w tym obszarze.  

Zazwyczaj współpraca z wolontariuszami rozpoczyna się szkoleniem, odbycie którego 

uprawnia do pracy na rzecz Hospicjum. Głównym celem szkoleń jest przygotowanie 

merytoryczne i praktyczne wolontariuszy, a w szczególności ludzi młodych do pełnienia posługi 

wolontariusza wobec drugiego człowieka, co w przypadku naszego Stowarzyszenia obejmuje 

osoby terminalnie chore na choroby nowotworowe.  Szkolenia ukierunkowane są na potrzeby 

naszych hospicjów: dla dzieci Bursztynowa Przystań oraz Hospicjum im. św. Wawrzyńca.   
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Od początku 2021 roku współpracowaliśmy z około 30 szkołami z terenu Gdyni, Rumii, 

Kosakowa, Pogórza, Mostów, Dębogórza, Redy, Wejherowa, Sopotu, Gdańska, Bojana, 

Chwaszczyna i Dobrzewina-Karczemki.  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne od miesiąca 

marca nie odbywały się żadne warsztaty ani szkolenia dla dzieci i młodzieży, a wiele 

zaplanowanych działań i akcji uległo „zawieszeniu w czasie”.  

W 2021 roku Wolontariusze akcyjni w liczbie około 200 (dorosłych i dzieci) licznie 

wspierali działania na rzecz Hospicjów w ramach różnych akcji internetowych m.in.: promowania 

wsparcia 1% podatku na działalność hospicyjną, angażowali się w ogólnopolską akcję „Pola 

Nadziei”, rozprowadzanie kalendarzy, przeprowadzali zbiórki żywności i potrzebnych darów 

rzeczowych, pracownicy wolontariusze wsparli kwestę organizowaną w dniach 03.11 - 08.11 p.n. 

Gdyńskie Dni Listopadowe.  

 
 

10. WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO 
 

Stowarzyszenie prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt, którym 

dysponuje Stowarzyszenie w ramach tego działania został pozyskany w poprzednich latach  

w ramach działalności statutowej: zakupiony z własnych środków, ze środków pochodzących  

z dotacji, lub podarowany przez ofiarodawców.  Odbiorcami sprzętu medycznego – 

rehabilitacyjnego są  głównie, choć nie wyłącznie, pacjenci objęci opieką hospicjum domowego. 

Sprzęt wypożyczany jest nieodpłatnie.  Do najczęściej wypożyczanego sprzętu należą: 

 łóżka szpitalne dla dorosłych i dzieci, 

 materace przeciwodleżynowe.  

 koncentratory tlenu, 

 chodziki, 

 wózki inwalidzkie, 

 ssaki elektryczne, 

 wózki z toaletą. 

W 2021 r wypożyczalnia wzbogaciła się o pochodzący z darowizn sprzęt, taki jak: łóżka 

rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, ssaki medyczne, elektryczne wózki rehabilitacyjne, 

kamizelki oscylacyjne. 

 

11. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH 
 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej a źródłami przychodów są w różnej 

wielkości m.in.: darowizny osób prawnych i fizycznych, wpłaty 1% podatku, dotacje z budżetu 

Gminy Gdynia, kwesty publiczne oraz środki uzyskane w ramach umowy podmiotu medycznego 
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Stowarzyszenia z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne w ramach opieki 

hospicyjnej.  

Głównym źródłem finansowania podstawowego zakresu opieki medycznej jest kontrakt z NFZ,  

kwota otrzymanych środków za świadczenia medyczne w 2021 roku wynosiła: 10.689.602,77 zł. 

W 2021 roku Stowarzyszenie pozyskało z wpłat 1% podatku od osób fizycznych łączną kwotę  

2.064.162,07 zł.  

Kampanią skierowaną na pozyskiwanie środków finansowych jest coroczna akcja - Pola Nadziei,  

w ramach której organizowane są imprezy artystyczne i zbiórki pieniężne, w 2021 roku została 

przeprowadzona z uwzględnieniem stanu pandemii COVID-19 w wyniku tej akcji pozyskano 

98.956,78 zł.  

Pozami wspomnianymi wyżej formami, pracownicy i wolontariusze Hospicjum – wzorem lat 

ubiegłych – pozyskiwali środki pieniężne podczas kwest internetowych z gdyńskich cmentarzy w 

dniu Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny.  

W ramach zbiórek publicznych i darowizn Stowarzyszenie pozyskało kwotę 1.872.236,00 zł. 

Znaczącym źródłem przychodów są również kontrakty z Gminą Miasta Gdynia. Informację o 

wielkości i strukturze przychodów oraz kosztów Stowarzyszenia im. św. Wawrzyńca można 

uzyskać z części finansowej sprawozdania. 

 

Zbiórki publiczne przeprowadzane były na podstawie decyzji: 

 Zgłoszenia do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr 2014/469/OR zamieszczonego  

na portalu zbiórek publicznych. 

 

W 2021 roku Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca realizowało następujące zadania 

publiczne: 

1. w ramach umów z Gminą Miejską Gdynia zadania p.n.:   

 „ Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie poradni 

opieki paliatywnej dla mieszkańców Gdyni, określonej w ofercie z dnia 14.12.2018r. ", 

kontrakt 1 – roczny, zawarty na okres od 22.01.2019r. do 31.12.2021r.  

Ogólna kwota dofinansowania – wyniosła 114.000,00 zł. Umowa nr 36/Z/01/2019 z dnia 

22.01.2019r. oraz Umowa nr 01/Z/06/2021 z dnia 26.08.2021r. 

 „Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w celu realizacji opieki 

paliatywnej dla mieszkańców Gdyni". Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 

01/Z/06/2021, z dnia 09.06.2021r. zawartej na okres od 09.06.2021r. do 10.12.2021r. - 

dofinansowanie Gminy Gdynia na zakup środków ochrony osobistej wyniosło 17.278,00 zł. 
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 „ Ochrona i promocja zdrowia – Prowadzenie opieki paliatywno-hospicyjnej oraz wsparcia 

psychologicznego dla mieszkańców Gminy Miejskiej Rumia”. Zadanie realizowane  

na podstawie umowy Nr UM/276/RKS/24/DOT/58-W/2021, z dnia 08.02.2021r. zawartej 

na okres od 08.02.2021r. do 31.12.2021r. - dofinansowanie Gminy Miejskiej Rumia 

wyniosło 10.000,00 zł. 

 

Darowizny obejmowały w głównej mierze wpłaty od osób fizycznych i prawnych na działalność 

statutową Stowarzyszenia.  

W formie darowizn rzeczowych otrzymano: koncentratory, pulsoksymetry, ssaki medyczne, 

wózki inwalidzkie, sprzęt rehabilitacyjny, art. higieniczne dla dzieci i dorosłych, artykuły 

kosmetyczne dla podopiecznych hospicjów, środki czystości, artykuły spożywcze, drobny sprzęt 

medyczny oraz drobny sprzęt gospodarstwa domowego.  

Główni wspierający spośród osób prawnych w 2021r. to m.in.: Okręgowe Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Gdynia, GRAL S.A., Radio-Rada Sp. z o.o., LOTOS AIR BP Polska Sp. 

z o.o., Finastra Global Limited Sp. z o.o.., Bank BPH S.A., PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., PEWiK 

Sp. z o.o., NDI Sopot S.A., Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz jej pracownicy, DLA Piper 

Giziński Kycia sp.k., Refinitiv US LLC oraz jej pracownicy, Rotary Club Sopot, Atlanta Poland S.A., 

CLIMA Gold Sp.z o.o., CTM Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. 

Gdynia oraz  Pracownicy Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w Gdyni.  

 

Przychody finansowe odpowiadają wysokości odsetek od środków na rachunku bankowym. 

 
12. ZATRUDNIENIE  
 

Stowarzyszenie zatrudnia pracowników, których pracę wspierają wolontariusze.  

Realizacja działań statutowych w części realizowanej przez Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej 

i Hospicjum Stacjonarne św. Wawrzyńca oraz Hospicjum Stacjonarne Bursztynowa Przystań 

wykonywana jest przez personel medyczny i administracyjny zatrudniony w Stowarzyszeniu.  

W 2021 roku Stowarzyszenie zatrudniało na umowę o pracę 108 osób (99,07 etaty), z czego 

ponad 81 osób stanowił personel medyczny. Ponadto Stowarzyszenie zatrudnia pracowników na 

umowę zlecenie i w ramach kontraktów osoby prowadzące działalność gospodarczą (lekarze, 

pielęgniarki, rehabilitanci i psychologowie).  

 

13. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE STOWARZYSZENIA 
 

Stowarzyszenie nie udzieliło w roku obrotowym żadnych pożyczek. 

Na koniec roku obrotowego wysokość środków pieniężnych wynosiła 16 071 291,47 zł. 
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Stowarzyszenie nie nabyło w roku obrotowym żadnych papierów wartościowych oraz 

nieruchomości. 

 

 
14. WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH NABYTYCH W 2021 ROKU 

 
 

                                                                                                                                                                                                                       Tab. nr 4 

NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO ILOŚĆ SZTUK WARTOŚĆ OGÓŁEM 

Kserokopiarka Develop Ineo+250i The North 
Event 

1 12.690,00 

Pompy infuzyjne  3 6.853,79 

Koncentrator tlenu  Visione Air   2 7.000,00 

Łóżo Antar 1 1.200,00 

Meble biurowe BPH  17.504,00 

Wartość ogółem  45.247,86 

 
 
Na koniec roku na Stowarzyszeniu Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni nie ciążyło żadne 
zaległe zobowiązanie podatkowe.  
 
 
 
Gdynia, dnia 22 września  2022r.  

 
 
 
 
 
 

Dyrektor  
Stowarzyszenia 

Z-ca Dyrektora  
ds. Administracyjnych 

i Finansowych 

 Z-ca Dyrektora  
ds. Medycznych 

 
   

 
Grzegorz Miloch Emilia Undziłło Urszula Bławat 
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