
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. GDAŃSK

Powiat M. GDAŃSK

Ulica CHODOWIECKIEGO Nr domu 10 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-208 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 58 345 90 60

Nr faksu 58 345 90 61 E-mail biuro@fundacjahospicyjna.pl Strona www www.fundacjahospicyjna.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-03-24

2004-03-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19303294100000 6. Numer KRS 0000201002

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

Anna Janowicz Prezes Zarządu TAK

Agnieszka Paczkowska Wiceprezes Zarządu TAK

Justyna Ziętek 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

Sławomir Łoboda Prezes Rady Fundacji TAK

Alicja Stolarczyk Członek Rady Fundacji TAK

Krzysztof Olszewski Członek Rady Fundacji TAK

Jerzy Kobyliński Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA HOSPICYJNA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Fundacji jest:
A. Promocja i rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi, ochrona 
zdrowia:
a) finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia 
pomocy zdrowotnej, (przez ten cel rozumie się zwłaszcza wspieranie 
świadczenia pomocy w zakresie opieki paliatywnej i długoterminowej oraz 
wsparcia socjalnego), w szczególności udzielanej przez osoby prawne, 
instytucje, jednostki oraz inne powołane lub zorganizowane w ramach 
Kościoła Katolickiego,
b) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe w zakresie zgodnym z celem Fundacji,
c) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami, (przez ten cel rozumie 
się w szczególności wspieranie polityki społecznej Polski i Unii Europejskiej 
w zakresie opieki paliatywnej i wsparcia socjalnego),
d) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) ochrona zdrowia, wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia;
B. Opieka nad rodzinami i bliskimi osób u kresu życia: dorosłych i dzieci:
f) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, (przez ten cel 
rozumie się w szczególności pomoc chorym, bliskim chorych terminalnie 
dorosłych i dzieci, dzieciom osieroconych oraz zdrowemu rodzeństwu 
dzieci chorych),
g) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, (przez ten cel rozumie się w 
szczególności aktywizację zawodową matek chorych dzieci),
h) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, (przez ten cel rozumie się w 
szczególności organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym),
C. Rozwój wolontariatu:
i) promocja i organizacja wolontariatu, (przez ten cel rozumie się w 
szczególności działanie w obszarze opieki paliatywnej i długoterminowej),
j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
(przez ten cel rozumie się w szczególności pomoc dla wspólnot o 
charakterze wolontariackim, samopomocowym i wspierającym osoby 
niesamodzielne),
D. Edukacja społeczna:
k) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, (przez ten cel 
rozumie się w szczególności wspieranie kultury przez edukację),
l) promowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
przeciwdziałanie patologiom społecznym, (przez ten cel rozumie się w 
szczególności przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia 
społecznego),
m) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, (przez ten cel 
rozumie się w szczególności informowanie o problemach i potrzebach 
przewlekle lub terminalnie chorych (dorosłych i dzieci) i ich bliskich, osób 
osieroconych i w żałobie (dorosłych i dzieci) oraz propagowanie potrzeby 
rozwijania wolontariatu i opieki pozaprofesjonalnej w obszarze ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, upowszechnianie i ochronę wolności i praw 
człowieka, a także działań wspomagających rozwój demokracji i 
społeczeństwa obywatelskiego),
n) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, (przez ten cel rozumie się w szczególności pomoc w 
rozwoju ekonomii społecznej).
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele Fundacji, realizowane będą  m.in. poprzez:
a) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii 
reklamowych, promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu 
oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na temat zdrowia i 
opieki zdrowotnej;
b) promocję edukacji i idei integracji środowiska opieki paliatywno-
hospicyjnej;
c) prowadzenie centrum informacyjnego z zakresu profilaktyki zdrowotnej, 
opieki paliatywnej, terapii przeciwbólowych i wsparcia psychologicznego 
osób w żałobie;
d) upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i 
prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży 
szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy;
e) rozwijanie i świadczenie wysokiej jakości usług informacyjnych, 
doradczych i edukacyjnych w obszarze opieki paliatywno-hospicyjnej, 
ochrony zdrowia, pracy socjalnej, wolontariatu i towarzyszenia w żałobie,
f) popularyzacja osiągnięć innych państw zaawansowanych, w 
szczególności krajów Unii Europejskiej, w zakresie profilaktyki i ochrony 
zdrowia oraz wsparcia socjalnego i psychologicznego;
g) upowszechnianie idei wolontariatu;
h) pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji 
publicznych, firm i osób prywatnych w Polsce i zagranicą,
i) zakładanie i prowadzenie niepublicznych ośrodków świadczenia opieki 
zdrowotnej, 
j) prowadzenie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych: stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych,
k) realizowanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie 
medycyny paliatywnej,
l) zawieranie kontraktów z instytucjami finansującymi świadczenia opieki 
zdrowotnej ze środków publicznych, 
m) prowadzenie ośrodków rehabilitacji, fizjo- i fizykoterapii,
n) pozyskiwanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego i udostępnianie 
go osobom i instytucjom objętych opieka Fundacji,
o) prowadzenie domów opieki i domów dziennego pobytu
p) działania psychoedukacyjne, udzielanie wsparcia psychologicznego;
q) organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin;
r) prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej cele Fundacji 
oraz prowadzenie serwisów internetowych oraz innych form 
udostępniania wiedzy
s) organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie 
przeznaczony na utrzymanie i rozbudowę placówek, o których mowa w 
ust. 1;
t) organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób 
chorych i ich rodzin oraz dla wolontariuszy;
u) organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o 
charakterze charytatywnym;
v) organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych;
w) finansowanie nagród i stypendiów dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz osób szczególnie uzdolnionych;
x) dofinansowywanie i organizowanie wyjazdów wypoczynkowo-
terapeutycznych dzieci i młodzieży;
y) dofinansowywanie leczenia w kraju i za granicą;
z) dofinansowywanie pomocy socjalnej dla osób chorych, w szczególności 
lekarstw dla tych osób oraz innych artykułów do realizacji życia 
codziennego,
aa) finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na 
budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub 
placówek pomocy społecznej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

A. Promocja i rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi

W roku 2021 Fundacja Hospicyjna prowadziła podmiot leczniczy – Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. W ramach 
tej działalności objęła opieką:
- 306 osób w hospicjum stacjonarnym,
- 392 osoby w hospicjum domowym dla dorosłych,
- 40 dzieci w hospicjum domowym dla dzieci,
- 5 osób w hospicyjnej opiece perinatalnej.
Udzielono 1077 porad w poradni medycyny paliatywnej.
W ramach opieki domowej pracownicy medyczni udzielili w 2021 roku:
- 12 294 wizyt pielęgniarskich dla pacjentów w hospicjum domowym dla dorosłych
-  6 579 wizyt lekarskich dla pacjentów w hospicjum domowym dla dorosłych 
-  3 804 wizyt  pielęgniarskich dla pacjentów w hospicjum domowym dla dzieci
-  1 155 wizyt lekarskich dla pacjentów w hospicjum domowym dla dzieci
-  148  wizyt psychologów w hospicjum domowym dla dorosłych i dzieci
-  1 591 wizyt rehabilitantów w hospicjum domowym dla dorosłych i dzieci.

Pacjenci i ich rodziny mieli zapewnione także wsparcie duchowe oraz poradnictwo socjalne. Ponadto Hospicjum bezpłatnie 
wypożyczało niezbędny sprzęt medyczny każdemu pacjentowi, będącemu pod opieką hospicjum domowego. Taką 
interdyscyplinarną opiekę mają zapewnioną również pacjenci w stacjonarnym hospicjum. Opieka w hospicjum stacjonarnym i 
domowym jest całodobowa.

Fundacja zorganizowała m.in. następujące wydarzenia, mające na celu pozyskanie środków na bieżące funkcjonowanie 
Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza:
• Pola Nadziei na Pomorzu –  w 2021roku ze względu na obostrzenia związane z pandemią, wydarzenie odbywało się głównie 
online. Od 19 kwietnia do 2 maja działały wirtualne skarbonki na stronie polanadzieinapomorzu.pl, na portalu zrzutka.pl oraz na 
Facebooku. Około 1000 osób wzięło również udział w zabawie – challengu na Facebooku i Instagramie, robiąc sobie zdjęcia z 
żółtym motywem i oznaczając je hasztagiem #polanadzieinapomorzu. Z kolei 25 kwietnia swoją premierę miała– internetowa 
telewizja Pola Nadziei na Pomorzu TV, dzięki której można było zajrzeć do pomorskich hospicjów, posłuchać ciekawych rozmów 
z lekarzami, pielęgniarkami oraz zobaczyć koncerty Adama Kalinowskiego, finalisty The Voice of Poland oraz Magdaleny Gawin z 
przyjaciółmi. Tego dnia swoją premierę miała także oficjalna piosenka Pól Nadziei na Pomorzu 2021 „Nadzieja ma”, którą 
stworzyli studenci Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Piosenkę skomponował i zaśpiewał Paweł M. Orłowski.
Tradycyjna kwesta prowadzona była w bardzo ograniczonym wymiarze na terenie wybranych parafii, szkół i przedszkoli. 
Skarbonki z charakterystycznym żonkilem, symbolem nadziei, stanęły także w firmach i sklepach na terenie województwa 
pomorskiego. Akcja przyniosła łączny przychód ponad 334 tys. zł dla pomorskich hospicjów
Pola Nadziei na Pomorzu organizują wspólnie: Fundacja Hospicyjna prowadząca Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. 
Dutkiewicza SAC w Gdańsku, Fundacja Hospicjum Pomorze Dzieciom, Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej – Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie, Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Faustyny w 
Sopocie, Stowarzyszenie Hospicjum im św. Wawrzyńca w Gdyni wraz z Domem Hospicyjnym dla Dzieci „Bursztynowa Przystań” 
oraz Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio. Dochód z całej zbiórki wsparł działalność tych hospicjów.
• Bieg Charytatywny Północny Pomaga - 25.09. odbył się Bieg Charytatywny organizowany przez Bank Santander region 
Północny oraz Fundację Santander na rzecz Hospicjum dla Dzieci im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza. W gościnnych progach Fundacji 
Hospicyjnej zameldowało się blisko 50 osób biorących udział w rywalizacji. Uczestnicy biegu mieli do pokonania 7,1 km, czyli 
dystans jaki dzieli siedzibę Oddziału Północnego Santander Bank Polska od siedziby Fundacji Hospicyjnej. Dystans 7,1 km można 
było pokonać dowolną techniką. Biegnąc, idąc z kijkami, jadąc na rowerze, płynąc, czy jadąc konno, każdy sposób był dobry. 
Suma darowizn wyniosła 68 104,74 zł.
• Akcje charytatywne na rzecz Hospicjum – w związku z ograniczeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną Fundacja w 
2021 kontynuowała inne formy pozyskania środków na działalność Hospicjum, takie jak np. mikropłatności czy platforma 
Allegro. Fundacja uruchomiła dwie licytacje w roku 2021, w wakacje oraz w listopadzie i grudniu. Kontynuowany był też 
„Bazarek dla Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku”, w którym osoby wystawiały swoje przedmioty w zamian za wsparcie 
Hospicjum. W grudniu  odbyła się akcja Choinki dla Dutkiewicza. Dzięki życzliwości Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz 
Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Gdańskiej w kościele Św. Jana w Gdańsku stanęły hospicyjne choinki. 
Wystawa byłą zachętą do wsparcia Hospicjum Dutkiewicza, poprzez wrzucenie datku do specjalnie oznaczonej puszki.

B. Opieka nad rodzinami i bliskimi osób terminalnie chorych: dorosłych i dzieci

1. Fundusz Dzieci Osieroconych „Tumbo Pomaga” powstał przy Fundacji Hospicyjnej w 2006 roku jako odpowiedź na rosnącą 
potrzebę roztoczenia specjalnej opieki nad dziećmi, których najbliżsi znajdują się lub znajdowali pod opieką hospicjów. Jego 
główną misją jest aktywne towarzyszenie w żałobie, polegające między innymi na wsparciu psychicznym i pomocy ekonomicznej 
całej rodzinie, której sytuacja materialna, wraz z odejściem jednego z jej członków, często się pogarsza. W przypadku rodzin z 
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przewlekle chorymi dziećmi Fundusz w szczególny sposób opiekuje się ich zdrowym rodzeństwem.
Pod opieką Funduszu jest 122 dzieci w żałobie (plus 77 dzieci w kontakcie z psychologiem) oraz 96 dzieci z Hospicjum 
Domowego dla Dzieci i ich rodzeństwa, z regionu pomorskiego oraz całej Polski i 87 osób dorosłych w kryzysie straty. 
W tym celu, , podczas różnych okazji odbywały się kwesty na rzecz Funduszu (zbiórka nr 2020/2331/OR oraz 2021/2458/OR, 
zgłoszenie do MPiPS), które w  roku 2021 przyniosły wynik: 82 460,35 zł. 
Ponadto  Fundacja Hospicyjna realizowała projekty: Tumbo Pomaga i szkoli - program psychopedagogicznego wsparcia dla dzieci 
i młodzieży w żałobie (umowa: RWB-W/2083/WRS/291/U-W.BIEŻ./) oraz „Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom – kompleksowy 
program wsparcia dla osób w żałobie” (umowa: RWB-W/596/WRS/186/U-W.BIEŻ/2021) finansowane ze środków Miasta 
Gdańska, w ramach których odbyły się:
• Dzień Tumbo, czyli Dzień Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą w Żałobie - w okolicach 21 listopada 2021 w 122 placówkach 
oświatowych różnego szczebla w Polsce (w tym 107 w Gdańsku) rządził kolor pomarańczowy – znak rozpoznawczy słonika-
maskotki Funduszu Dzieci Osieroconych „Tumbo Pomaga”. Na podstawie udostępnianych przez Fundację Hospicyjną materiałów 
edukacyjnych (w tym autorskiej bajki i scenariuszy zajęć) przeprowadzone zostały lekcje poruszające tematykę śmierci i 
przeżywania żałoby oraz form pomocy osieroconym. Fundacja przekazała przedszkolom oraz szkołom podstawowym książki z 
serii Bajka Plasterek autorstwa Magdy Małkowskiej "Koralikowa historia”. Każdą placówkę wyposażono również w poradniki 
dotyczące wsparcia w żałobie autorstwa Agnieszki Paczkowskiej. 
Pomimo trwającej pandemii, która ograniczała przebieg Dnia Tumbo w niektórych placówkach, przedszkolom i szkołom udało 
się zorganizować akcje charytatywne których efektem było zebranie 89 741,12 zł! Zbiórka pozwoliła dofinansować wsparcie 
psychologiczne dla dzieci i młodzieży w żałobie oraz powstanie nowej bajki terapeutycznej oraz innych działań w ramach 
wsparcia FDO Tumbo Pomaga. 
• Szkolenia dla kadry placówek oświatowych - Fundacja zorganizowała  dwie edycje szkoleń online dla nauczycieli „Żałoba w 
społeczności szkolnej”. Ze szkoleń, których celem było przybliżenie problemu osierocenia i żałoby młodych ludzi, pokazanie 
możliwych działań szkoły w sytuacji śmierci członka społeczności szkolnej oraz uwypuklenie niezwykłej roli nauczyciela w 
procesie wsparcia dziecka w żałobie, skorzystało 70 pedagogów i nauczycieli z Gdańska.
• Szkolenia dla pracowników instytucji pomocowych – w grudniu odbyło się szkolenie, podczas którego poruszana była 
tematyka interwencji i wsparcia psychologicznego w kryzysie straty. W szkoleniu uczestniczyło 12 pracowników pomocy 
społecznej. 
• Wsparcie psychoedukacyjne - specjaliści Fundacji udzielili pomocy psychologicznej opiekunom, rodzicom, dzieciom i osobom 
dorosłym w żałobie – odbyło się ponad 1200 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych. Z pomocy psychologicznej 
indywidualnej skorzystały 164 osoby. W spotkaniach grupowych dla dzieci i dorosłych uczestniczyło 27 osób.  

Ponadto w ramach działań Funduszu Dzieci Osieroconych „Tumbo Pomaga” w roku 2021,  Fundacja Hospicyjna podjęła 
następujące działania:
• Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka - w ramach znanej od lat akcji pomogło aż 320 darczyńców, którzy spełnili 193 marzenia 
dzieci.
• Wakacyjny obóz - w dniach od 29 czerwca - 8 lipca 30 dzieci odpoczywało na obozie edukacyjno-sportowym w Wielu. Wśród 
uczestników byli podopieczni Hospicjum Dutkiewicza, Hospicjum św. Wawrzyńca z Gdyni, Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci i 
Fundacji Pomorze Dzieciom. Przez 10 dni w Ośrodku „Efka” w Wielu dzieci odbyły warsztaty fizyczno-chemiczne, zajęcia z 
arteterapii, gry i zabawy na łonie natury.
• Kolorowy Piórnik - akcja trwała w lipcu i w sierpniu 2021 r. Jej celem było pozyskanie szkolnych wyprawek dla podopiecznych 
Funduszu. Udział wzięły w niej zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Wyprawki otrzymały dzieci z woj. pomorskiego. Razem, w 
ramach akcji przygotowano 62 wyprawek dla dzieci osieroconych, podopiecznych Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku i ich 
rodzeństwa.
• Mikołaje Łączcie się - celem akcji było pozyskanie świątecznych prezentów. Jak co roku włączyły się do niej zaprzyjaźnione 
szkoły, firmy i indywidualni darczyńcy. Lista była długa – spełniono marzenia 183 dzieci, zarówno chorych, ich rodzeństwa, jak i 
osieroconych. 

2. Wsparcie opiekunów rodzinnych osób chorych
Fundacja Hospicyjna od kilku lat prowadzi działania, których celem jest pomoc oraz  zwrócenie uwagi społecznej na członków 
rodzin, którzy sprawują codzienną opiekę nad swoimi bliskimi w domach (czyli na opiekunów rodzinnych), na obciążenia, które 
się wiążą z tym zadaniem oraz możliwości wsparcia – na poziomie indywidualnym, lokalnych społeczności oraz 
instytucjonalnym. 
Cele te w sposób praktyczny realizowane były poprzez zorganizowanie we współpracy z innymi ośrodkami wsparcia opiekunów 
rodzinnych, dających im możliwość odpoczynku, uzyskania wiedzy i umiejętności dotyczących sprawowania opieki oraz dbania o 
siebie jako opiekuna.  

W 2021 roku następujące działania wspierające opiekunów rodzinnych:
• Prowadzenie portalu www.opiekunrodzinny.pl – z praktycznymi poradami dla opiekunów dotyczącymi różnych aspektów 
sprawowania opieki w domu nad chorym dorosłym lub dzieckiem, filmami instruktażowymi oraz wskazówkami na temat 
uzyskania świadczeń i innych form wsparcia. Poprzez stronę jest także możliwość kontaktu z ekspertami, którzy udzielają 
odpowiedzi na indywidualne pytania opiekunów.  Za pośrednictwem portalu opiekunowie rodzinni mogli uczestniczyć w 
szkoleniach online, prowadzonych przez pielęgniarkę, pracownika socjalnego, psychologa i rehabilitanta, a także uzyskać 
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wsparcie emocjonalne poprzez udział w grupie wsparcia. Te formy pomocy zrealizowano w ramach projektu finansowanego 
przez Fundację Agory. 
Zrealizowano również projekt finansowany z budżetu Miasta Gdańska oraz Funduszu solidarnościowego: 
• Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - wykonano 7697 godzin usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do umiarkowanego oraz znacznego stopnia niepełnosprawności jak i dzieci zaliczonych do osób niepełnosprawnych. 
Dzięki obecności asystenta, osoby te uzyskały wsparcie w codziennym funkcjonowaniu w wielu różnych wymiarach, w zależności 
od ich potrzeb, co tym samym pozwoliło zmniejszyć zagrożenie wykluczeniem społecznym. Obecność asystenta pozwalała na 
większą samodzielność podopiecznych w domu, ale również na udział w życiu lokalnej społeczności poprzez np.: wizyty w 
kościele, wydarzeniach kulturalnych np.; wyjścia do kina lub na wystawę, na załatwianie swoich spraw w urzędzie czy też 
dotarcie do lekarza, na badania lub na spacer nad morzem czy w parku. Ze względu na istniejące ograniczenia architektoniczne, 
proste pozornie czynności, stawały się niemożliwe do zrealizowania bez pomocy drugiej osoby. Obecność asystenta pomogła 
także w przełamaniu barier psychologicznych, szczególnie u osób, które przez dłuższy czas nie miały możliwości aktywnego 
udziału w życiu poza domem, przełamaniu lęku przed samodzielnym kontaktem z innymi osobami lub instytucjami.
• Całodobowa opieka wytchnieniowa -  realizowana w okresie 01.05.2021 do 31.12.2021 w strefie opieki wytchnieniowej na 
oddziale stacjonarnym Hospicjum im.  ks. E. Dutkiewicza SAC - podczas realizacji projektu osiągnięto zakładane rezultaty tj.: 
zapewnienie wsparcia 14 opiekunom rodzinnym osób niepełnosprawnych przez czasowe odciążenie od codziennych 
obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, co pozwoliło zapewnić im czas na odpoczynek i regenerację; zapewnienie 
196 dób usług opieki wytchnieniowej dla 14 osób wymagających stałej opieki ze względu na niepełnosprawność. Zakres 
stacjonarnej opieki wytchnieniowej obejmował: opiekę pielęgnacyjną, opiekę fizjoterapeuty, poradnictwo psychologiczne, 
wyżywienie całodobowe, odpowiednie dla Podopiecznego

Ponadto w roku 2021 Fundacja kontynuowała działania formalno-proceduralne umożliwiające rozpoczęcie budowy Centrum 
Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku. Ma to być placówka stacjonarnego oraz dziennego pobytu dla niesamodzielnych ze względu 
na chorobę lub niepełnosprawność dzieci oraz dorosłych, dzięki której wypocząć będą mogli ich opiekunowie – często narażeni 
na wypalenie wieloletnim sprawowaniem opieki. 
W tym roku sfinalizowane i uprawomocnione zostały niezbędne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego oraz 
zakończono prace koncepcyjne, projektowe i przygotowawcze do realizacji budowy Centrum. W ramach tych prac zostały 
opracowane i uzgodnione z odpowiednimi instytucjami projekty architektoniczne oraz branżowe (t.j. konstrukcyjny, sanitarny, 
elektryczny i teletechniczny). Niezbędne było zaprojektowanie i uzgodnienie drogi dojazdowej do Centrum Opieki 
Wytchnieniowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Równolegle prowadziliśmy działania mające na celu pozyskanie 
finansowania kosztów budowlanych, m.in. uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków UE w wysokości 3 743 425 zł.
 
C. Rozwój wolontariatu

Fundacja Hospicyjna rozwija wolontariat poprzez powołane Centrum Wolontariatu, które ma za zadanie współpracę ze 
wszystkimi osobami chcącymi bezinteresownie nieść pomoc podopiecznym Fundacji. Aby było to możliwe, Centrum prowadzi 
również wiele działań edukacyjnych promujących wolontariat wśród różnych grup społecznych. W roku 2021  współpracę z 
Fundacją kontynuowało ponad 2000 wolontariuszy. Przede wszystkim byli to uczniowie ponad 100 szkół wszystkich stopni z 
Pomorza i okolic oraz harcerze, studenci i osoby dorosłe, a nawet seniorzy. Oczywiście ze względu na stan pandemii i 
obostrzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego liczba akcji i zakres współpracy był nieco mniejszy niż w 
latach minionych.

Działania podjęte na rzecz rozwoju wolontariatu:
• Wolontariat akcyjny - mimo nauki zdalnej i pewnych ograniczeń w 2021 roku udało się wspólnie z wolontariuszami, a 
następnie również ze szkołami, zorganizować wspólne akcje, głównie kwesty prowadzone na zewnątrz, takie jak Pola Nadziei na 
Pomorzu oraz Światło dla Hospicjum – kwesty na gdańskich cmentarzach. Wzięło w nich udział ponad 1000 wolontariuszy. 
Zorganizowano też dwa spotkania organizacyjno-podsumowujące dla koordynatorów Szkolnych Kół Wolontariatu.
• Wolontariat opiekuńczy – obostrzenia spowodowały organiczenia obecności  wolontariuszy w opiece hospicyjnej. W 2021 
prężnie jednak działał wolontariat kierowców, którzy wspierali pracowników Hospicjum we wszelkich wyjazdach i przewozach. 
Aktywnie działało w nim 10 osób. W związku z łagodzeniem obostrzeń, w ograniczony sposób, w okresie od czerwca do 
początków grudnia, wrócił również wolontariat na oddział stacjonarny, łącznie zaangażowanych w niego było 25 osób.
• Wolontariat pracowniczy - istotnym elementem działalności Fundacji jest wsparcie w postaci wolontariatu pracowniczego. 
Pracownicy banku Santander – Region Północny oraz Fundacji Santander zorganizowali we wrześniu IV Bieg Charytatywny 
„Północny Pomaga” 2021 połączony ze zbiórką rzeczową oraz wsparciem finansowym na rzecz Hospicjum.

D. Edukacja społeczna

W 2021 roku Fundacja Hospicyjna prowadziła działania z zakresu upowszechniania informacji dotyczących opieki hospicyjno-
paliatywnej i wolontariatu, szerzenia kultury prozdrowotnej oraz propagowania idei solidarności społecznej. Wielowymiarowa 
edukacja społeczna, zarówno w skali mikro, adresowana do osób związanych z ideami hospicyjnymi, jak i w wymiarze makro, 
bez ograniczeń środowiskowych, jest niewątpliwie najbardziej złożonym zadaniem Fundacji Hospicyjnej.
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• Szkolenia w 2021 odbywały się w ramach projektów m.in. w ramach opieki wytchnieniowej i wsparcia dzieci osieroconych. 
Zostały opisane w poszczególnych działaniach Fundacji
• Wydawnictwa - w ramach działalności wydawniczej Fundacji Hospicyjnej w 2021 r. ukazały się cztery numery kwartalnika 
„Hospicjum to też Życie”, pisma które poprzez historie podopiecznych Fundacji prezentuje różne formy opieki hospicyjnej, 
wsparcia osób ciężko chorych i ich rodzin, wsparcia dzieci osieroconych czy też przykłady wolontaryjnego i filantropijnego 
zaangażowania. Porusza także tematy uniwersalne. Adresowane jest do różnych odbiorców – placówek oświatowych, firm, 
instytucji, osób indywidualnych, środowiska hospicyjnego. Ze względu na trwającą w 2021 r. pandemię kwartalnik wydawany 
był w postaci elektronicznej.   
Wraz z początkiem marca w ramach Biblioteki Tumbo Pomaga w serii „Bajka Plasterek” ukazała się kolejna bajka terapeutyczna 
– „Koralikowa historia”. Książeczka, podobnie jak pozostałe z cyklu, dedykowana jest dzieciom w wieku 4-9 lat, które łączy 
doświadczenie choroby i śmierci bliskiej osoby i które nie poradzą sobie bez mądrego wsparcia dorosłego.
Narratorem w bajce jest tytułowy koralik, który opowiada o niezwykłej przyjaźni małej Zosi z jej dorosłą sąsiadką Igą. Towarzyszy 
w ich wspólnych, szczęśliwych chwilach przy nawlekaniu wisiorków czy zabawie w „chmurobranie”. Przysłuchuje się 
niesamowitym opowieściom Igi, która podróżując po świecie i zbierając koraliki do swojej kolekcji, znała ich bardzo dużo. Kiedy 
Iga zaczyna chorować, jest też świadkiem rosnącego niepokoju, potem smutku i wreszcie rozpaczy dziecka, które przeczuwa, że 
ciężka choroba przyjaciółki rozłączy je na zawsze. Koralik ma bardzo ważne zadanie. Niczym prawdziwy plasterek ma sprawić, by 
przewidywany ból rozstania był odrobinę mniejszy. 
Koralikowa historia” to bajka terapeutyczna, czyli specjalna bajkowa kategoria, w której świat przedstawiony w utworze ma 
konkretne zadanie – wesprzeć proces zdrowienia dziecka po jakiejś traumie. Część nakładu została sfinansowana przez Miasto 
Gdańsk, dzięki czemu książki zostały przekazane do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gdańska.
W 2021 roku udało się również, dzięki sponsorom dodrukować książkę wydaną w 2020 r., cieszącą się dużym zainteresowaniem 
wśród pedagogów – „Dziecko i nastolatek w żałobie. Rola nauczycieli i pedagogów” Agnieszki Paczkowskiej. Jest to książka 
skierowana do pracowników placówek oświatowych w sytuacji kryzysu spowodowanego śmiercią członka społeczności szkolnej 
lub osoby bliskiej uczniowi. Dodruk miała też trzecia z serii Bajka Plasterek – bajka „Zaczarowany ogród dziadka” Książeczka 
opowiada historię dwóch chłopców, których dziadek niespodziewanie umiera. Ulubione rytuały chłopców wykonywane wraz z 
dziadkiem zostają przerwane. Cała rodzina zmuszona jest odnaleźć się w całkiem nowej rzeczywistości, wkracza w bardzo trudny 
proces żałoby. Punkt zwrotny stanowi wizyta rodziny w dziadkowym ogrodzie. Rodzina zaczyna otwierać się na siebie, 
odczuwają potrzebę przebywania ze sobą, a dzieci odnajdują plasterek na tęskniące serca.
• Akademia Walki z Rakiem - działająca od 2006 roku przy Fundacji Akademia Walki z Rakiem w roku 2021, podczas którego 
wciąż zmagaliśmy się z kolejnymi falami pandemii, korzystała z wypracowanych w roku 2020 rozwiązań hybrydowych - część 
zajęć wciąż odbywała się zdalnie, a część powróciła do formuły sprzed pandemii, czyli realizowana była w kontakcie osobistym. 
Edukacja psychoonkologiczna i wsparcie psychologiczne skierowane zostały zarówno do osób w trakcie terapii onkologicznej, do 
tych, którzy zakończyli leczenie, bo udało im się z rakiem wygrać, ale też bliskich z rodziny i otoczenia społecznego pacjentów.
W 2021 roku do AWzR zgłosiło się 75 nowych osób. Z różnych form zajęć grupowych i porad indywidualnych skorzystało 170 
osób. Liczba udzielonych porad indywidualnych wyniosła 745 (460 konsultacji psychologicznych, 60 porady dietetyka, 150 porad 
fizjoterapeuty i 75 konsultacji w zakresie drenażu limfatycznego). Niezwykle istotnym elementem aktywności Akademii wobec 
mieszkańców Gdańska jest profilaktyka, czego wyrazem było kontynuowanie warsztatów rozwoju osobistego: arteterapii, 
muzykoterapii, redukcji stresu oraz promujących zdrowy styl życia „Mniej stresu – więcej zdrowia”. Pandemia wymusiła zmianę 
formy spotkań na on-line. Okazało się, że niektóre zajęcia warto było, ze względu na bezpieczeństwo i korzyści dla pacjentów (ze 
względu na ich rozmaite ograniczenia) pozostawić w tej formie. Dlatego przez cały 2021 rok muzykoterapia 16 godzin, 
arteterapia 16 godzin, warsztat “Mniej stresu - więcej zdrowia” – 16 godzin nadal odbywały się zdalnie. Stacjonarnie udało się 
natomiast przeprowadzić warsztat techniki redukcji stresu “Wprowadzenie do Mindfulness (Uwazności)” - 5 godzin 
szkoleniowych oraz dwa cykl treningów redukcji napięć w ciele TRE – 16 godzin szkoleniowych. Odbył się weekendowy warsztat 
rozwoju osobistego “Droga do siebie” - 16 godzin szkoleniowych oraz warsztat śmiechoterapii - 2 godziny szkoleniowe. 
Przeprowadzono 40 godzin szkoleniowych spotkań grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby nowotworowej. 
Specjaliści współpracujący z Akademią prowadzili też spotkania popularyzujące wiedzę prozdrowotną, m.in. w zakresie 
zdrowego odżywiania się i zachowań wzmacniających zdrowie itp. nie tylko dla osób z doświadczeniem choroby nowotworowej, 
ale też dla seniorów oraz opiekunów osób chorujących na inne niż nowotwór choroby przewlekłe. W działania profilaktyczne 
wpisywały się też zajęcia ruchowe, które udało się nam przez większość roku realizować „na żywo” (gimnastyka usprawniająca i 
aqua aerobic 92 godziny). Część zajęć usprawniających - jak Nordic Walking – odbywało się na otwartej przestrzeni w Parku 
Reagana w Gdańsku - 32 godziny.
To był kolejny pełen wyzwań rok wymagający szybkiego reagowania na zmieniające się okoliczności i dokładania wszelkich 
starań, by mimo wprowadzanych ograniczeń wynikających z pandemii, wszystkim podopiecznym Fundacji zapewnić opiekę i 
pomoc. 

E. Działania dodatkowe 

KAMPANIA 1% 2021: #ZnajdźSwójPowód „Przekaż 1% podatku Hospicjum Dutkiewicza”
Celem kampanii 1% w 2021 roku był wzrost wpływów przekazanych z rozliczeń podatku, dotarcie do nowych podatników 
przekazujących swój podatek innej organizacji lub sporadycznie  oraz dotarcie do podatników nie przekazujących do tej pory 1% 
żadnej organizacji.
W tej kampanii podkreślono lokalność Fundacji i Hospicjum poprzez osobę ks. Dutkiewicza, jego ideę niesienia pomocy 
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drugiemu człowiekowi i budowę najstarszego hospicjum, noszącego dziś jego imię.  Tym samym skonkretyzowany został  powód 
w przekazie graficznym, dla jasności przekazu: „Przekaż 1 % podatku Hospicjum Dutkiewicza”.
Z uwagi na stan pandemii zwiększono nacisk promocji kampanii na stronach www oraz w prasie , zapewniającej dotarcie do 
grup docelowych, a także oferującej możliwość dowolnego wykorzystania przestrzeni reklamowej, np. w formie artykułu na 
temat Hospicjum. Z tych powodów na liście znalazły się miesięczniki Wysokie Obcasy Ekstra (zasięg ogólnopolski 160 tys. 
czytelników, zasięg w woj. Pomorskim ok. 20 tys. czytelników, czytane głównie przez kobiety, aktywne zawodowo) czy magazyn 
Pismo – wiodące pismo o tematyce społecznej docierające przede wszystkim do ludzi w wieku 25-45 lat, zaangażowanych 
społecznie, nie bojących się trudnych społecznie tematów.
Wykorzystano także mailing, którego znaczenie znacząco wzrosło w czasie pandemii. Otwieralność maili wzrosła średnio o 40%. 
Dzięki temu konwersja z mailingu wzrosła i była jednym z działań, które w czasie zbierania 1% 2021 było niezbędne. 
. W ramach działań lokalnych m.in.:  umieszczono plakaty w gablotach we wspólnotach mieszkaniowych na terenie Gdańska na 
cały okres 1%; dystrybuowane były ulotki w sklepach osiedlowych, kwiaciarniach, piekarniach – w niektórych punktach 
dodawane były do zamówień, w innych miejscach wyłożone w widocznych miejscach; akcję wsparli lokalni artyści, liderzy opinii 
poprzez mailing, zamieszczanie postów na FB, kręcenie własnych filmów;  przeprowadzono zbiórkę w sklepach JYSK – puszki 
opatrzone były informacją o przekazywaniu 1% na rzecz Fundacji.
Przez cały okres kampanii działania wspierały reklamy outdoorowe:  plakaty w SKM oraz na peronach, Citylighty udostępnione 
przez miasto, Citylighty firmy Stroer, ekrany w tramwajach,  plakaty w komunikacji miejskiej (autobusy), plakaty na słupach 
ogłoszeniowych, plakaty na tablicach informacyjnych na przystankach ZTM.
Szereg działań odbył się w Internecie, były to m.in. promocja komiksu „Tereska Kaereska” na FB i Instagramie; posty zachęcające 
innych do zaangażowania się w dystrybucję ulotek, plakatów;  wolontariusze zaangażowali się w dystrybucję treści 1% w 
Internecie, w tym udostępnianie postu „Sprawdź, czy Twoi rodzice oddają 1% - zachęć ich, by oddali go na FH”.
Jak co roku, Fundacja Hospicyjna udzielała wszystkim chętnym wsparcia przy rozliczaniu PIT w zamian za przekazanie 1% 
podatku na jej działalność statutową. Łącznie pracownicy Fundacji  rozliczyli 421 PIT-ów.

F. Szczegółowe kalendarium wydarzeń organizowanych przez Fundację w 2021 r.

2.01. Hasło #ZnajdźSwójPowód po raz kolejny przewodziło kampanii 1-procentowej. Darczyńcy zdecydowali się przekazać część 
swojego podatku Fundacji Hospicyjnej, chcąc wesprzeć prowadzenie hospicjum, pomoc osieroconym dzieciom, opiekunom 
rodzinnym i osobom doświadczającym choroby nowotworowej, rozwój wolontariatu, edukację czy starania o wybudowanie 
Centrum Opieki Wytchnieniowej. 
6.01. Koniec akcji charytatywnej w kościele św. Jana w Gdańsku „Choinki dla Hospicjum Dutkiewicza”.
15.01. Pierwszy z czterech koncertów „Star Project – akademia wokalu” dla Fundacji Hospicyjnej. 12 młodych artystów 
rozpoczynających lub rozwijających karierę prezentowało swoje możliwości w czasie koncertów transmitowanych na żywo na FB 
Fundacji. Koncerty były częścią promocji kampanii 1%.
18-30.01. Druga edycja akcji #TVNpomagajmy sobie. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej dostarczali podopiecznym Fundacji 
50 posiłków dziennie z restauracji Malinowy Ogród.
23.01. Początek rejestracji do dwóch bezpłatnych grup wsparcia on-line dla opiekunów rodzinnych: pomagającej opiekunom w 
bieżących wyzwaniach oraz dla opiekunów w żałobie, po stracie podopiecznego. Projekt został zrealizowany wspólnie z 
Fundacją Agory.
01.02. Ruszyły dwa projekty: „Akademia Walki z Rakiem w Gdańsku” i „Mój osobisty plan zdrowienia”. dzięki  finansowaniu ze 
środków Miasta Gdańska Fundacja może proponować bogatszą ofertę dla osób z doświadczeniem choroby nowotworowej i ich 
bliskich.
11.02. XXIX Międzynarodowy Dzień Chorego.
1.03. Premiera najnowszej książeczki z serii „Bajka Plasterek”. „Koralikowa historia” autorstwa Magdy Małkowskiej to kolejna z 
cyklu bajka terapeutyczna, która powstała z myślą o dzieciach doświadczonych chorobą i stratą bliskiej osoby.
3.03. Pierwsze zajęcia dla nauczycieli gdańskich szkół z cyklu Żałoba w społeczności szkolnej. Kolejne odbyły się 6, 10 i 13 marca. 
Ukończyły je 52 osoby, a każdy uczestnik otrzymał najnowszą bajkę terapeutyczną „Koralikowa historia” oraz podręcznik 
„Dziecko i nastolatek w żałobie”. Szkolenia mogły się odbyć dzięki finansowaniu ze środków Miasta Gdańska w ramach projektu 
Tumbo Pomaga i Szkoli.
3.03. Rozpoczęcie dyżurów osób, pomagających w rozliczaniu PIT-ów. 
14-17.03. Ks. Rektor Radosław Herka SAC wygłosił rekolekcje wielkopostne dla pacjentów i ich opiekunów, pracowników i 
wolontariuszy. 
25.04.  Znów zakwitły „Pola Nadziei na Pomorzu”, a swój pierwszy program wyemitowała internetowa telewizja Pola Nadziei na 
Pomorzu TV. To również premiera oficjalnego hymnu „Pól Nadziei na Pomorzu” – utworu „Nadzieja ma”, który przygotowali 
studenci Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.
25.04. Wręczenie tytułów Honorowych Wolontariuszy i Filantropów działających na rzecz Fundacji Hospicyjnej i prowadzonego 
przez nią Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. 
25.04. Wyjątkowe charytatywne wydanie programu „Jaka to melodia?” z okazji 45-lecia istnienia zespołu Kombi. Dzięki wsparciu 
zespołu i Marka Sierockiego udało się zebrać na rzecz Fundacji i naszego hospicjum aż 14 500 zł! 
28.04. Agnieszka Paczkowska, nasza wiceprezes i psycholog, wystąpiła na kanale TVP ABC. W programie „Moda na Rodzinę” 
opowiadała, jak przygotować dziecko na trudne doświadczenie śmierci bliskiej osoby oraz jak wspierać je w przeżywaniu żałoby. 
Nie zabrakło w nim również naszych „Bajek Plasterków”
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12.05.  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. 
26.05. Nie zapomnieliśmy o hospicyjnych mamach i sprawieniu im odrobiny radości na Dzień Matki! Paczki pełne kosmetyków, 
słodkości oraz voucherów na różne drobne przyjemności trafiły do domów naszych bohaterek dnia codziennego.
1.06. Akcja „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka” po raz kolejny zakończona sukcesem. Dzięki wielu sercom wrażliwym na 
potrzeby dzieci doświadczonych przez los udało się spełnić 233 marzenia.
6.06. W I Charytatywnym Biegu Kibiców Lechii Gdańsk zorganizowanym na rzecz naszego hospicjum pobiegło 186 osób.
10.06. Wyruszył „Pociąg marzeń” – akcja „Dziennika Bałtyckiego”, w ramach której zbierane były środki na zorganizowanie 
najmłodszym podopiecznym Fundacji Hospicyjnej wymarzonych wakacji.
10.06. Przyjęcie pierwszego chorego na dwutygodniowy pobyt wytchnieniowy w hospicjum stacjonarnym. Dzięki umowie z 
Miastem mogliśmy zaproponować taką pomoc 14 osobom niesamodzielnym z powodu choroby i ich opiekunom, którzy w czasie 
nieobecności podopiecznego zyskali czas na odpoczynek i regenerację, by z nowymi siłami dalej zajmować się swoim bliskim.
24.06. W hospicyjnym holu odbył się pierwszy z wielu w tym roku koncertów pana Zbigniewa Olsztyńskiego dla naszych 
podopiecznych. 
27.06. IV edycja Dragon Boat Business League, czyli zawodów na smoczych łodziach. Firmy biorące udział w wydarzeniu 
pomagały zebrać fundusze na zakup paliwa dla personelu medycznego dojeżdżającego do podopiecznych Hospicjum 
Domowego. 
28.06. W murach naszego hospicjum rozbrzmiał minikoncert muzyki kameralnej w ramach X Euro Chamber Music Festival 
Gdańsk. 
13.07. Wzruszająca wizyta aktorki i piosenkarki Joanny Moro. Pacjenci i zespół hospicjum długo jeszcze wspominali piękny 
koncert, ciekawą rozmowę i wspólny śmiech. 
14.07. Pierwsze zgłoszenia firm chcących wesprzeć akcję „Kolorowy piórnik”. Dzięki zaangażowaniu zarówno przedsiębiorstw, jak 
i osób prywatnych 135 dzieci osieroconych oraz chorych wraz z rodzeństwem otrzymało nowe przybory szkolne. Dodatkowo 
przekazaliśmy po 10 kompletów wyprawek dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, Szpitali Tczewskich oraz Hospicjum w Gdyni.
15.07-21.10. Wielka akcja charytatywna „Moda z sercem – pomagamy Hospicjum Dutkiewicza”. Początkowo miała trwać równo 
miesiąc, ale ogromne zainteresowanie aukcjami ubrań i dodatków – przekazanych przez zaprzyjaźnione gwiazdy – na allegro.pl 
oraz wydarzeniami towarzyszącymi zachęciło nas do jej przedłużenia. 
20.07. Spotkanie w Sopotece poświęcone serii książek „Bajki Plasterki”. Agnieszka Paczkowska oraz Dagny Kurdwanowska 
rozmawiały o szczególnej sytuacji dzieci w żałobie oraz o naszych bajkach terapeutycznych, które mogą być narzędziem 
wspierającym w tych chwilach rodziców i nauczycieli.
23.07-14.08. To już 761. Jarmark Dominikański. Tym razem Fundacja Hospicyjna nie miała swojego stoiska, ale mieszkańcy 
Gdańska i turyści mogli wesprzeć naszych podopiecznych, wrzucając datek do puszek kwestujących wolontariuszy.
5.08. Wyjątkowy wieczór w ramach akcji „Moda z sercem – pomagamy Hospicjum Dutkiewicza”. W Hotelu Mercure Gdańsk 
Stare Miasto goście mogli się poczuć jak na prawdziwym pokazie mody, a wielu z nich licytowało rzeczy od projektantów mody, 
jubilerów i artystów.
08.08. Dzień Hospicyjny na Jarmarku św. Dominika 2021. Przystanek Skwer Świętopełka stał się centrum naszych działań – 
opowiadaliśmy o charytatywnej akcji „Moda z sercem” i byciu wolontariuszem, Z-Dance Studio poprowadziło zumbę dla 
rodziców z dziećmi, można było zrelaksować się przy dźwiękach Aromy, a także wysłuchać koncertu wokalistki Hanny Głowienke 
– HANYI i wokalisty Pawła M. Orłowskiego. 
28.08. Dzień z Hospicjum Dutkiewicza w Parku Oruńskim. Podczas imprezy wystąpili młodzi muzycy z Trójmiasta. Zwieńczeniem 
dnia był koncert finałowy w Amfiteatrze Orana, podczas którego wystąpili Joanna Kondrat i Krzysztof Antkowiak.
9.09. Początek współpracy z kobiecym klubem piłki nożnej AP Lotos Gdańsk. Drużyna z Gdańska występuje w najwyższej klasie 
rozgrywkowej w Polsce – ekstralidze. Zawodniczki przekazały na Bazarek dla Hospicjum Dutkiewicza piłkę z podpisami oraz 
voucher na trening z ich drużyną.
11.09. W 19. rocznicę śmierci ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC delegacja pracowników i wolontariuszy złożyła kwiaty na grobie 
kapłana. Dzień wcześniej w kaplicy Baranka Bożego została odprawiona uroczysta Msza Święta, a następnie w holu spotkali się 
przedstawiciele pracowników, wolontariuszy oraz pacjentów.  
16.09. Początek cyklu warsztatów TRE® (Tension Releasing Exercises) dla uczestników Akademii Walki z Rakiem, a pięć dni 
później pierwsze zajęcia Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia „Chwytaj wiatr w żagle”.
21.09. Wizyta reprezentanta Polski w koszykówce 3x3 Pawła Pawłowskiego. Pacjenci i pracownicy cieszyli się z okazji do ciekawej 
rozmowy, dodatkowo koszykarz przekazał na bazarkową licytację mecz 1 na 1 z nim. 
22.09. Spotkanie organizacyjne z koordynatorami Szkolnych Kół Wolontariatu, na którym przedstawiliśmy plany działań na 
najbliższy rok szkolny oraz tradycyjnie posadziliśmy pierwsze cebulki żonkilowe w ramach inauguracji „Pól Nadziei na Pomorzu 
2022” dla szkół współpracujących z Fundacją Hospicyjną.
25.09. Finał IV Biegu Charytatywnego „Północny Pomaga” organizowanego przez Fundację Santander i pracowników 
makroregionu. Wzięła w nim udział rekordowa liczba uczestników: 2009 osób.
30.09. Jubileuszowa X Gala wręczenia „Bursztynowych Dźwigów” – nagród dla Honorowych Wolontariuszy i Filantropów, 
których listę poznaliśmy w czasie finału „Pól Nadziei na Pomorzu 2021”. Retransmisja z tego uroczystego wydarzenia, które 
odbyło się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, odbyła się dzień później na naszym profilu facebookowym.
7.10. Pierwsze zajęcia wspinaczki dla grupy naszych Pajączków – podopiecznych FDO. Treningi w każdą środę w Greenpado pod 
czujnym okiem Krzysztofa Olszewskiego.
9.10. Międzyośrodkowa inauguracja akcji „Pola Nadziei na Pomorzu 2022”, której gospodarzem była Fundacja Hospicyjna. W 
przy hospicyjnym ogrodzie spotkali się nasi wolontariusze i pracownicy oraz przedstawiciele Fundacji Hospicjum Pomorze 
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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

Dzieciom, Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa w Sopocie, Stowarzyszenia 
Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni oraz Stowarzyszenia Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio.
10.10. W hospicjach każdy dzień jest ważny, ale jest w kalendarzu data, która skłania do szczególnej refleksji. To Światowy Dzień 
Hospicjów i Opieki Paliatywnej, w czasie którego jeszcze mocniej niż zwykle podkreślamy, że Hospicjum to też Życie!
20 i 27.10. Szkolenie Żałoba w społeczności szkolnej prowadzone przez Agnieszkę Paczkowską. Wzięło w nim udział 21 
nauczycieli z gdańskich placówek oświatowych.
28.10. Na spotkaniu plenarnym dyrektorów gdańskich placówek oświatowych trzyosobowa delegacja z Fundacji Hospicyjnej 
rekrutowała szkoły i przedszkola do organizacji „Dnia Tumbo 2021”.
28.10. Dobro powraca – na antenie Radia Gdańsk został wylicytowany za imponującą kwotę 7200 zł obraz podarowany Fundacji 
przez s. Michaelę Rak, prowadzącą zaprzyjaźnione hospicjum w Wilnie. 
29.10. Tomasz Ciachorowski wygrał odcinek programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, a nagrodę – czek na 10 000 złotych – 
przekazał na rzecz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.
30.10-1.11. Po wymuszonej sytuacją epidemiczną przerwie na gdańskich cmentarzach (oraz w Pruszczu Gdańskim i Straszynie) 
ponownie pojawili się wolontariusze w ramach akcji „Światło dla Hospicjum”. W tych dniach ponad 400 osób, w tym nasi znani i 
lubiani Przyjaciele, kwestowało na rzecz naszego hospicjum. Uzbieraliśmy ponad 179 tys. zł!
8-12.11. Grupa pallotyńskich diakonów z Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w 
Ołtarzewie poznawała ducha hospicyjnej opieki i wyzwania z nią związane.
19.11. Jubileusz 15-lecia FDO Tumbo Pomaga. Z tej okazji zasadziliśmy Drzewo Pamięci o naszych bliskich zmarłych w Parku 
Zielonym niedaleko Akademii Medycznej. Mieliśmy również okazję wręczyć Ordery Słonika Tumbo naszym Przyjaciołom, na 
których zawsze możemy liczyć.
19.11-23.12. Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy – dzięki wielkiemu sercu Grupy GPEC i organizatorów Międzynarodowych 
Targów Gdańskich mieliśmy na nim swoje charytatywne stoisko.
21.11. Tego dnia, jak też krótko przed nim i po nim, przedszkola i szkoły organizowały VI Dzień Tumbo – dzień solidarności z 
dziećmi i młodzieżą w żałobie. W tej edycji udział wzięło 120 placówek (w tym 15 spoza Gdańska). Cieszymy się, że temat 
zagościł w przedszkolach i szkołach, a Dzień Tumbo jest organizowany z takim entuzjazmem. 
3.12. Szkolenie dla pracowników socjalnych Żałoba w przestrzeni społecznej. Poprowadziła je Agnieszka Paczkowska, a 
uczestniczyło w nim 14 osób. 
04.12-10.01.2022. Dzięki życzliwości Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji 
Gdańskiej w kościele św. Jana w Gdańsku ponownie stanęły hospicyjne choinki w ramach naszej charytatywnej akcji „Choinki dla 
Hospicjum Dutkiewicza”. 
5.12. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – była to okazja, by podziękować naszym wolontariuszom jeszcze goręcej niż 
zwykle.
5.12. W czasie Gdańskiej Gali Wolontariatu usłyszeliśmy dwie wspaniałe wiadomości: rodzina Pomirskich, do której należą: 
Daria, Robert, Dagmara, Paweł, Tosia i Franek – nasi wolontariusze akcyjni, została laureatem konkursu „Aktywni w mieście” w 
kategorii Rodzina Wolontariacka, a Fundacja Hospicyjna została wyróżniona jako Organizacja Przyjazna Wolontariuszom.
6.12. Symboliczny koniec corocznej akcji „Mikołaje, łączcie się!”. W tym roku przekazaliśmy blisko 200 prezentów w postaci kart 
podarunkowych i słodkości.
16.12. Spotkanie świąteczne pracowników i wolontariuszy Fundacji Hospicyjnej.
21.12. Finał akcji „Gwiazdy malują Gwiazdy 2021”! Prawie 50 znanych osób przekazało nam pomalowane przez siebie bombki, a 
Robert Wyskiel wykonaną przez siebie rzeźbę Świętego Mikołaja. Łącznie licytacje przyniosły kwotę blisko 22 tys. zł.
21.12. Do Hospicjum Dutkiewicza trafiło Światełko Betlejemskie, które przynieśli gdańscy harcerze. W imieniu naszej 
społeczności światełko przyjęła wiceprezes Fundacji Hospicyjnej Agnieszka Paczkowska.
24.12. Wigilia Bożego Narodzenia – duch Świąt zagościł w naszym Domu Hospicyjnym. Ozdoby i kartki wykonane przez dzieci i 
seniorów, tradycyjne potrawy i radość z głębi serca po raz kolejny udowadniały, że Hospicjum to też życie!
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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

3400

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Działalność gdzie indziej niesklasyfikowana:
1. Finansowe, merytoryczne i organizacyjne 
wspieranie form świadczenia pomocy 
zdrowotnej, (przez ten cel rozumie się zwłaszcza 
wspieranie świadczenia pomocy w zakresie 
opieki paliatywnej i długoterminowej oraz 
wsparcia socjalnego), w szczególności udzielanej 
przez osoby prawne, instytucje, jednostki oraz 
inne powołane lub zorganizowane w ramach 
Kościoła Katolickiego. Główne zadanie 
prowadzenie Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza w 
Gdańsku - 306 osób w hospicjum stacjonarnym, 
392 osób w hospicjum domowym dla dorosłych, 
40 dzieci w hospicjum domowym dla dzieci, 5 
osób w hospicyjnej opiece perinatalnej. 
Udzielono 1077 porad w poradni medycyny 
paliatywnej. 
2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Wsparcie pacjentów i podopiecznych z 
orzeczeniem o niepełnosprawności
3. Ochrona zdrowia, wykonywanie zadań w 
zakresie ochrony zdrowia – prowadzenie 
Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku
4. Zakup sprzętu medycznego dla Hospicjum
5. Prowadzenie hospicyjnej Opieki Perinatalnej

94.99.Z 1 756 394,36 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność gdzie indziej niesklasyfikowana: 
1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Wsparcie pacjentów i podopiecznych z 
orzeczeniem o niepełnosprawności – opieka 
wytchnieniowa, zapewnienie usług 
wytchnieniowych, promocja tej opieki. 
2. Pomoc opiekunom rodzinnym, organizacja 
szkoleń i opieki wytchnieniowej.
3. pomoc oraz  zwrócenie uwagi społecznej na 
członków rodzin, którzy sprawują codzienną 
opiekę nad swoimi bliskimi w domach (czyli na 
opiekunów rodzinnych), na obciążenia, które się 
wiążą z tym zadaniem oraz możliwości wsparcia 
– na poziomie indywidualnym, lokalnych 
społeczności oraz instytucjonalnym. 
4. Prowadzenie portalu www.opiekunrodzinny.pl 
– z praktycznymi poradami dla opiekunów 
dotyczącymi różnych aspektów sprawowania 
opieki w domu nad chorym dorosłym lub 
dzieckiem, filmami instruktażowymi oraz 
wskazówkami na temat uzyskania świadczeń i 
innych form wsparcia.

94.99.Z 163 509,80 zł

3

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Pomoc społeczna, w tym:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, (przez 
ten cel rozumie się w szczególności pomoc 
chorym, bliskim chorych terminalnie dorosłych i 
dzieci, dzieciom osieroconych oraz zdrowemu 
rodzeństwu dzieci chorych) – wsparcie socjalne 
dzieci młodzieży z rodzin dotkniętych żałobą – 
Fundusz Dzieci Osieroconych Tumbo Pomaga 2. 
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym – obóz 
młodzieżowy dla podopiecznych Funduszu Dzieci 
Osieroconych.

88.99.Z 145 664,70 zł
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1 386 552,64 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8 306 926,03 zł

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) 13 089 223,37 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 641 274,74 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 308 897,00 zł

d) przychody finansowe 22 550,83 zł

e) pozostałe przychody 116 500,80 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 63.99.Z

Pozostała działalność usługowa:
- usługi marketingowe, działalność sponsorska
- wynajem miejsc reklamowych na stronach internetowych i w kwartalniku Hospicjum to też 
Życie wydawanych w nakładzie około 1000 egzemplarzy co kwartał.
- organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych a w szczególności o charakterze 
charytatywnym na przykład bale i inne wydarzenia charytatywne;
- organizowanie szkoleń;
- rozwijanie i świadczenie wysokiej jakości usług informacyjnych, doradczych i edukacyjnych w 
obszarze opieki paliatywno-hospicyjnej;
- okazjonalny wynajem sal szkoleniowych oraz okazjonalny wynajem miejsc noclegowych w 
siedzibie Fundacji;
- wynajem miejsc reklamowych podczas wydarzeń organizowanych przez Fundacje w ramach 
działalności gospodarczej np. koncerty.

2 47.61.Z

Sprzedaż detaliczna książek, sprzedaż wydawnictw własnych oraz książek innych z zakresu 
takich tematów jak: opieka paliatywno-hospicyjna, żałoba, strata, psychoonkologia, a także:
- prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej cele Fundacji oraz prowadzenie 
serwisów internetowych oraz innych form udostępniania wiedzy;
- Księgarnia Fundacji Hospicyjnej,  miejsce dla osób poszukujących odpowiedzi na trudne 
tematy, związane z końcem życia, bólem i chorobą, a także wskazówek, jak radzić sobie ze 
stratą i osieroceniem. Fundacja wydała również kolejną książkę z serii Biblioteki Tumbo 
Pomaga pt. „Zaczarowany ogród dziadka”;
- sprzedaż książek podczas różnych wydarzeń;
- prowadzenie sklepu internetowego.

3 47.78.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach.
Fundacja Hospicyjna prowadzi okazjonalna sprzedaż różnych wyrobów, która ma na celu 
pozyskanie środków na działalność statutową.
Działania podejmowane są w zakresie jaki możliwy jest w danym czasie na przykład:
- sprzedaż kartek świątecznych przy okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy, które mają 
charakter charytatywny oraz są wykonane na zamówienie odbiorcy.
- Ponadto Fundacja okazjonalnie sprzedaje płyty CD z kolędami i pastorałkami, bombki, 
ozdoby świąteczne oraz inne wyroby.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 256 693,07 zł

2.4. Z innych źródeł 139 051,63 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 2 338 701,27 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 236 633,58 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 Pozostałe statutowe działania
wspomagające działalność hospicyjną - prowadzenie Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w 
Gdańsku

1 756 394,36 zł

2 Opieka wytchnieniowa 163 509,80 zł

3 Fundusz dzieci osieroconych Tumbo Pomaga 145 664,70 zł

4 Pomoc socjalna podopiecznym i ich
rodzinom, finansowanie leczenia

93 921,30 zł

1 prowadzenie Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku osób w hospicyjnej opiece 
perinatalnej. W ramach tej działalności objęła opieką:
- 306 osób w hospicjum stacjonarnym, 
- 392 osoby w hospicjum domowym dla dorosłych, 
- 40 dzieci w hospicjum domowym dla dzieci, 
- 5 osób w hospicyjnej opiece perinatalnej.

1 756 394,36 zł

w 
tym:

0,00 zł

168 844,66 zł

729 398,84 zł

7 408 682,53 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

1 514 225,54 zł

804 785,84 zł

622 441,32 zł

6 343,37 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)

308 897,00 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 892 061,73 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 152 978,04 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 12 545 878,29 zł 2 236 633,58 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

11 749 213,01 zł 2 236 633,58 zł

0,00 zł 0,00 zł

155 918,96 zł

375,30 zł

515 189,96 zł

125 181,06 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 158 197,15 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 152 978,04 zł

0,00 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

0,00 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)

84 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)

67,90 etatów

86 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)

2 020 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

20 osób

2 000 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 964 505,07 zł

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

6 895 819,70 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 

68 685,37 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)

9 323,70 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)  

3 528,79 zł

154 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)

160 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 10 osób

150 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

150 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5 350 355,96 zł

4 378 539,97 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

81 710,00 zł

- inne świadczenia 890 105,99 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 614 149,11 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 6 895 819,70 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

12 687,50 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 Tumbo Pomaga i szkoli - 
program 
psychopedagogicznego 
wsparcia dla dzieci i 
młodzieży w żałobie

promocja zdrowia psychicznego 
poprzez upowszechnianie 
wiedzy na temat potrzeb osób 
w żałobie, zwłaszcza dzieci i 
nastolatków, którzy w 
szczególny sposób narażeni są 
na ryzyko powikłania procesu 
żałoby i wystąpienia zaburzeń 
emocjonalno-rozwojowych w 
sytuacji wystąpienia kryzysu.
stratą.

Miasto Gdańsk 61 400,00 zł

2 Mój osobisty plan 
zdrowienia

Promocja zdrowia psychicznego, 
Przeciwdziałanie nawrotom 
kryzysów i zaburzeń
psychicznych - Pomoc osobom z 
doświadczeniem choroby 
nowotworowej i innych chorób 
przewlekłych oraz ich bliskim".

Miasto Gdańsk 17 500,00 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

15 030,59 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Tumbo Pomaga Dorosłym i 
Dzieciom - kompleksowy 
program wsparcia dla osób 
w żałobie

Zapewnienie osobom z 
zaburzeniami psychicznymi
wielostronnej opieki 
adekwatnej do ich potrzeb - 
Potrzeba kompleksowego 
wsparcia rodzin w sytuacji 
kryzysowej
wynikającej z przeżywanej 
żałoby

Miasto Gdańsk 14 390,00 zł

4 Akademia Walki z rakiem w 
Gdańsku 2021-2023

Prowadzenie kompleksowych 
działań
interwencyjnych dla osób 
potrzebujących, ich rodzin i 
opiekunów oraz otoczenia - 
Dostęp do profesjonalnych 
konsultacji psychoedukacyjnych 
udzielanych przez 
psychologa/psychoonkologa 
osobom
dotkniętym kryzysem z powodu 
doświadczenia choroby 
nowotworowej.

Miasto Gdańsk 47 050,00 zł

5 Całodobowa Opieka 
Wytchnieniowa przy 
Fundacji Hospicyjnej

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych - 
zapewnienie doraźnej, czasowej 
pomocy w formie usługi opieki 
wytchnieniowej
dla 10 osób,mieszkańców 
Gdańska- członków rodzin lub 
opiekunów sprawujących 
bezpośrednią
opiekę nad dziećmi z 
orzeczeniem o 
niepełnosprawności oraz 
osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności lub z 
orzeczeniami traktowanymi na 
równi z orzeczeniami o 
znacznym stopniu.

Miasto Gdańsk 99 750,00 zł

6 Asystent osoby 
niepełnosprawnej - edycja 
2021

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych - 
wprowadzenie funkcji asystenta 
osobistego osoby 
niepełnosprawnej ma na celu 
wsparcie osób z
orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności.

Miasto Gdańsk 328 300,00 zł

7 Zapewnienie bezpieczeństwa 
i opieki pacjentom oraz 
bezpieczeństwa personelowi 
zakładów opiekuńczo-
leczniczych, domów pomocy 
społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i hospicjów na czas COVID-
19

Zapewnienie bezpieczeństwa i 
opieki pacjentom oraz 
bezpieczeństwa personelowi 
zakładów opiekuńczo-
leczniczych, domów pomocy 
społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i 
hospicjów na czas COVID-19

NFZ 168 844,66 zł
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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

8 Rehabilitacja osób z 
niepełnosprawnością - 
podopiecznych Akademii 
Walki z Rakiem w Gdańsku

Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych - Wsparcie 
w zakresie rehabilitacji i 
samodzielnego funkcjonowania 
osób niepełnosprawnych, ze 
szczególnym 
nieuwzględnieniem osób, 
których niepełnosprawność jest 
wynikiem choroby 
onkologicznej.

Województwo Pomorskie 31 558,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 CENTRUM BADAWCZO
ROZWOJOWE OPIEKI
WYTCHNIENIOWEJ SP. Z O.O.

383139942          
 

Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10 100,00 100,00

1 Fundacja Lupię Pomagać w likwodacji

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

1 Udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej - opieka
paliatywna i hospicyjna

świadczenia pomocy 
zdrowotnej w zakresie opieki 
paliatywnej i długoterminowej 
oraz wsparcia socjalnego. 
Prowadzenie Hospicjum im. Ks. 
E. Dutkiewicza w Gdańsku - 306 
osób w hospicjum 
stacjonarnym, 392 osób w 
hospicjum domowym dla 
dorosłych, 40 dzieci w 
hospicjum domowym dla dzieci, 
5 osób w hospicyjnej opiece 
perinatalnej. Udzielono 1077 
porad w poradni medycyny 
paliatywnej.

NFZ 7 408 682,53 zł
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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

Anna Janowicz
Agnieszka Paczkowska
Justyna Ziętek

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2022-10-12
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