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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 2020-10-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina LĘBORK

Powiat LĘBORSKI

Ulica UL. PIOTRA 
WYSOCKIEGO

Nr domu 4 Nr lokalu 18

Miejscowość LĘBORK Kod pocztowy 84-300 Poczta LĘBORK Nr telefonu 661100342

Nr faksu E-mail info@fundacja-lhs.org Strona www www.fundacja-lhs.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-10-14

2018-11-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36564812600000 6. Numer KRS 0000642101

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

Agata Regina Kozyr Prezes Zarządu TAK

Joanna Maria Raczyńska Wiceprezes 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

Monika Krystyna Musiał Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Katarzyna Maria Szwiec Wiceprzewodnicząca 
Rady Fundacji

TAK

Joanna Magdalena Stolc Członek Rady Fundacji TAK

Małgorzata Seweryńska Członek Rady Fundacji TAK

Wioletta Maria Grela Członek Rady Fundacji TAK

Wiesława Jadwiga 
Wojciechowicz

Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA LĘBORSKIE HOSPICJUM STACJONARNE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:

1. Realizowanie zadań sfery pożytku publicznego poprzez działania na 
rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do kompleksowej 
opieki domowej, stacjonarnej, a także ambulatoryjnej nad chorymi w 
terminalnym okresie choroby, a szczególnie choroby nowotworowej, 
którzy zakończyli leczenie przyczynowe, a u których zachodzi konieczność 
leczenia objawowego, pielęgnacji, pomocy w rozwiązywaniu problemów 
rodzinnych i wsparcia duchowego, a także nad rodzinami tych chorych;
A) Promocja i rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi;
B) Opieka nad rodzinami i bliskimi osób terminalnie chorych: dorosłych i 
dzieci;
C) Rozwój wolontariatu w obszarze opieki paliatywnej i długoterminowej;
D) Edukacja społeczna.
2. Fundacja jednoczy ludzi dobrej woli gotowych wspierać inicjatywy 
Fundacji w zakresie realizacji wymienionych działań.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) zakładanie i prowadzenie niepublicznych ośrodków świadczenia opieki 
zdrowotnej;
b) pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji 
publicznych, firm i osób prywatnych w Polsce i za granicą;
c) organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie 
przeznaczony na budowę i utrzymanie placówek wymienionych w pkt. a)
d) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, kampanii 
promocyjnych i reklamowych oraz wszelkich innych metod propagowania 
wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej;
e) prowadzenie centrum informacyjnego z zakresu opieki paliatywnej, 
profilaktyki zdrowotnej;
f) upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i 
prowadzenie działalnośći profilaktycznej w środowiskach młodzieży 
szkolnej;
g) upowszechnianie idei wolontariatu;
h) rozwijanie i świadczenie usług infomacyjnych, edukacyjnych i 
doradczychw obszarze opieki paliatywno-hospicyjnej, ochrony zdrowia, 
pracy socjalnej, wolontariatu, towarzyszenia w żałobie;
i) organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin;
j) organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych o charakterze 
charytatywnym;
k) organizowanie szkoleń i konferencji naukowych;
l) prowadzenie działalności wydawniczej celem upowszechniania celów 
Fundacji;
m) prowadzenie serwisów internetowych lub innych form 
upowszechniania wiedzy.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

W opracowanej strategii działania na rok 2019 fundacja skupiła się w dalszym ciągu na promocji organizacji i jej priorytetowego 
celu, organizowaniu wydarzeń promujących ideę budowy hospicjum stacjonarnego w powiecie, pozyskiwaniu środków 
finansowych na budowę placówki, rozwoju wolontariatu akcyjnego.

Do akcji i wydarzeń kluczowych w roku 2019 zaliczają się:

1) styczeń 2019 – Świąteczny Koncert Kolęd Macieja Miecznikowskiego i Olgi Szomańskiej - w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła 
w Lęborku. Wsparcia na realizację tego przedsięwzięcia udzielił Urząd Miejski w Lęborku i Lęborskie Centrum Kultury Fregata. 
Wydarzenie kulturalne zostało połączone z przekazem o potrzebie powstania hospicjum stacjonarnego w powiecie, 
zachęceniem do współpracy z fundacją. W trakcie koncertu z inicjatywy organizatorów została przeprowadzona zbiórka 
funduszy na ten cel.

2) luty 2019 – II Bal Charytatywny FLHS - Organizacja Balu Charytatywnego to czas, w którym fundacja ma możliwość 
podsumować działania za rok poprzedni, nakreślić ich plan na rok bieżący, przedstawić aktualny stan spraw w toku. Formuła 
balu zawarła w sobie przeprowadzenie licznych aukcji, z których całkowity dochód powiększył sumę środków przeznaczonych 
na budowę placówki hospicyjnej.

3) kwiecień 2019 – Lęborskie Pola Nadziei - Wydarzenie Pola  Nadziei (ang. Fields of Hope) – akcja zbierania pieniędzy na 
potrzeby polskich hospicjów zainicjowana w 1998 roku. To ogromne wydarzenie promujące idee opieki hospicyjnej. do akcji 
przyłączyły się placówki oświatowe. W lęborskich szkołach i przedszkolach zorganizowano zajęcia specjalnie dedykowane tej 
akcji, których efektem były żonkile ręcznie wykonywane przez grupy przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W 
placówkach oświatowych miało miejsce ogromne zaangażowanie nauczycieli i rodziców w owo wydarzenie. Do akcji przyłączyło 
się również wiele parafii z Lęborka. Podczas ogłoszeń parafialnych mieszkańcom miasta została przybliżona idea akcji. 
Działaniom informacyjno-edukacyjnym towarzyszyła również zbiórka środków na budowę placówki. W całe wydarzenie 
zaangażowało się ponad 100 wolontariuszy akcyjnych.

3) lipiec 2019 – Lęborskie Dni Jakubowe - Fundacja LHS brała udział w obchodach święta miasta Lęborka. Stoisko organizacji 
usytuowane przy Placu Pokoju odwiedzili liczni sympatycy i ludzie dobrej woli. Wydarzeniu towarzyszyła szeroka akcja 
promocyjno-edukacyjna nt. budowy hospicjum stacjonarnego w powiecie.

4) III urodziny fundacji
5) Akcja znicz w dniu 1 listopada

W omawianym roku sprawozdawczym bardzo mocno rozwinął się wolontariat akcyjny w fundacji. W wolontariacie 
wyodrębniono dwa jego rodzaje: wolontariat młodzieżowy (koordynator Aleksandra Raczyńska) i wolontariat dorosłych 
(koordynator Marzena Krupa-Pobłocka).Ustalony harmonogram spotkań z wolontariuszami przewiduje dwa spotkania w 
tygodniu. W spotkaniach biorą udział młodzież i dorośli z powiatu lęborskiego.

Od kwietnia 2019r. fundacja realizuje projekt UE "Wsparcie postępu - Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim" we 
spółpracy z Urzedem Marszałkowskim i Powiatem Lęborskim. W ramach tego projketu otoczonych wsparcie jest 20 
uczestników (osoby z chorobą nowotworową) oraz 30 członków rodzin i opiekunów. Beneficjentom projektu jest udzielana 
pomoc psychologiczna, masażysty, dietetyka. Ponadto otrzymują oni wsparcie w zakresie refundacji wizyt u specjaisty lekarza. 
Członkowie rodzin korzystają z grup wsparcia. Wolontariusze objęci projektem przechodzą szkolenia z zakresu opieki nad 
osobami chorymi wymagającymi opieki.

W roku 2019 również trwały procedury administracyjne związane z przekazaniem działki pod budowę hospicjum zaoferowanej 
fundacji przez prywatnych darczyńców.
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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

67000

30

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Działalność charytatywna polegająca na 
gromadzeniu funduszy lub inne formy 
wspierania finansowego w ramach pomocy 
społecznej. w tym zakresie organizowanie 
licznych wydarzeń o charakterze lokalnym, 
podczas których odbywały się zbiórki funduszy 
na budowę hospicjum stacjonarnego w powiecie 
lęborskim. Wśród głównych strumieni 
pozyskiwania funduszy należy wymienić: a) 
zbiórki publiczne podczas wydarzeń w plenerze, 
b) darowizny od osób indywidualnych w ramach 
akcji "Przybij piątkę", c) wpływy ze zbiórek 
organizowanych na portalu społęcznościowym, 
d) zbiórki fudnuszy do skrzynek kwestarskich 
lokowanych w różnych punktach użyteczności 
publicznej.

88.99.Z 0,00 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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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) 510 060,03 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 440 086,51 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 69 855,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 118,52 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Organizacja balu charytatywnego, w 
ramach którego pozyskiwane są środki na 
budowę hospicjum stacjonarnego, szerzona 
jest idea wolontariatu. W roku 2019 miał 
miejsce II Bal Charytatywny. To inicjaywa 
organizacji, skupiająca wokół wydarzenia 
ludzi, którym idea budowy hospicjum 
stacjonarnego jest bardzo bliska. W ramach 
tego wydarzenia corocznie fundacja 
informuje o swojej działalności, 
podsumowuje miniony rok, zakłada kolejne 
cele w swojej strategii działania. Obok 
działań informacyjno-edukacyjnych jest 
również promowana idea wolontariatu. 
Całośc wydarzenia dopełniają liczne aukcje, 
w ramach których licytacjom podlegają 
dary ofiarowane przez ludzi dobrej woli na 
ten cel.

88.99.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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 94 157,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 102 086,80 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 243 842,71 zł

2.4. Z innych źródeł 69 973,52 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 607,62 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 159 868,64 zł 607,62 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

115 764,05 zł 607,62 zł

21 637,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

7,20 zł

1 Zakup materiałów promocyjnych 607,62 zł

w 
tym:

99 388,05 zł

0,00 zł

2 698,75 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:

0,00 zł

127 142,71 zł

10 000,00 zł

106 700,00 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 324 322,46 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 48 218,00 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

22 460,39 zł

0,00 zł 0,00 zł

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)

1 osób

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 607,62 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

607,62 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

452 278,20 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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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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)

0,75 etatów

4 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

25 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

25 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 43 508,36 zł

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

43 508,36 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)

0,00 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)  

3 320,05 zł

0 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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

29 722,36 zł

29 722,36 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 13 786,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 43 508,36 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

0,00 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)

Wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę - dotyczy 
projektu UE "Wsparcie postępu - Rozwój usług 
społecznych w Powiecie Lęborskim"
Wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej - 
dotyczy projektu UE "Wsparcie postępu - Rozwój usług 
społecznych w Powiecie Lęborskim" oraz projektu "Uliczna 
Pantomima" finansowanego przez Akumulator Społeczny

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 Realizacja projektu "Rozwój 
usług społecznych dla osób 
przewlekle chorych 
(nowotworowo) ich rodzin, 
opiekunów - każdy uczestnik 
projektu będzie realizował 
indywidualną ścieżkę 
reintegracji w ramach 
projektu "Wsparcie postępu 
- Rozwój usług społecznych 
w Powiecie Lęborskim", oś 
priorytetowa 6, działanie 
6.2, poddziałanie 6.2.2, 
Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-
2020

Wsparcie osób przewlekle 
chorych nowotworowo i ich 
rodzin

Powiat Lęborski 152 707,71 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

3 320,05 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

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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Agata Regina Kozyr
Joanna Maria Raczyńska Data wypełnienia sprawozdania

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

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

2020-10-01
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-04-21

Krystyna Formela

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Agata Kozyr
Joanna Raczyńska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA LĘBORSKIE HOSPICJUM 
STACJONARNE
84-300 LĘBORK
UL. PIOTRA WYSOCKIEGO 4 18
0000642101

Stan na

2019-01-01 2019-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 170,00 170,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 170,00 170,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 252 736,99 594 103,29

I. Zapasy 19 436,96 19 436,96

II. Należności krótkoterminowe 3,35 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 233 296,68 574 666,33

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 252 906,99 594 273,29

PASYWA

A. Fundusz własny 241 650,73 591 842,12

I. Fundusz statutowy 1 000,00 1 000,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 90 636,82 240 650,73

IV. Zysk (strata) netto 150 013,91 350 191,39

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 256,26 2 431,17

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 11 256,26 2 431,17

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 252 906,99 594 273,29

Data zatwierdzenia: 2020-09-14
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

Data sporządzenia: 2020-04-21

Krystyna Formela

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Agata Kozyr
Joanna Raczyńska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

FUNDACJA LĘBORSKIE HOSPICJUM 
STACJONARNE
84-300 LĘBORK
UL. PIOTRA WYSOCKIEGO 4 18
0000642101

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 176 400,24 509 941,51

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 176 400,24 440 086,51

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 69 855,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 11 751,94 137 401,05

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 10 611,94 115 764,05

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 21 637,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 1 140,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 164 648,30 372 540,46

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 14 634,39 22 460,39

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 150 013,91 350 080,07

I. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 118,52

L. Koszty finansowe 0,00 7,20

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 150 013,91 350 191,39

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 150 013,91 350 191,39

Data zatwierdzenia: 2020-09-14
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