SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI PODLASKIE HOSPICJUM ONKOLOGICZNE
ZA ROK 2009
Podstawa prawna: art. 12 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz.
203 z późniejszymi zmianami); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz .529).
1. Nazwa, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład Zarządu, cele statutowe Fundacji:
•
•
•
•

•

•

Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne
siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa
adres: ul. Barska 11/13 m.123, 02-315 Warszawa
Fundacja zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
w dniu 8 kwietnia 2009 r. pod nr 0000328837.
Fundacja posiada numer identyfikacyjny REGON: 141854632, w którym działalność została
sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności jako działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana: 9499z.
Skład Zarządu Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne:
Prezes:
Paweł Grabowski
Adres zamieszkania: ul. Barska 11/13 m.123, 02-315 Warszawa.
Wiceprezes:
Jarosław Szczerbacz
Adres zamieszkania: Nowa Wola 85, 16-050 Michałowo.
Barbara Balcerska
Adres zamieszkania: ul. Giewont 45, 92-116 Łódź.

•

Celem działalności statutowej Fundacji są wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego

życia w chorobie i godnego umierania. W ramach działalności statutowej podejmuje się
organizowania i udzielania kompleksowej opieki (m/innymi: medycznej, duchowej,
psychologicznej, socjalnej) osobom dorosłym w terminalnej fazie choroby, szczególnie
choroby nowotworowej, oraz chorym nieuleczalnie w ich domach. Przewiduje udzielanie
pomocy rodzinom osób chorych, edukację społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin,
szkolenia dla wolontariuszy i personelu medycznego, propagowanie idei opieki
hospicyjnej i szacunku dla życia a także działalności charytatywnej.
2. Zasady, metody i zakres działalności statutowej:

• Organizowanie i udzielanie kompleksowej opieki (między innymi: medycznej, duchowej,
psychologicznej, socjalnej) osobom dorosłym w terminalnej fazie choroby, szczególnie
choroby nowotworowej, oraz chorym nieuleczalnie w ich domach.
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• Udzielanie pomocy rodzinom i szkolenie ich w sprawowaniu opieki nad chorymi
w terminalnej fazie choroby, szczególnie choroby nowotworowej, pozostającymi
w domach i hospitalizowanymi.
• Organizacja kompleksowej opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby, szczególnie
nowotworowej, wymagającymi hospitalizacji ze względów medycznych bądź socjalnych
i prowadzenie hospicjum stacjonarnego dla chorych wymagających hospitalizacji, opieki
i leczenia w warunkach oddziału opieki paliatywnej.
• Wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych.
• Edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei opieki
hospicyjnej i szacunku dla życia.
• Działalność edukacyjna dla osób pomagających chorym i ich rodzinom, w tym dla
personelu medycznego.
• Promocja i organizacja wolontariatu.
• Działalność charytatywna.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
Idea powstania Fundacji zrodziła się w czasie wykonywanej przez założyciela,
Pawła Grabowskiego, specjalizacji z medycyny paliatywnej i jego wizyt na Podlasiu. Region ten posiadał
wówczas jedno hospicjum stacjonarne w Białymstoku, chorzy, znajdujący się w ostatniej fazie choroby
nowotworowej, mieszkający w odległych miejscowościach, pozostawali więc bez opieki lekarskiej
i pielęgniarskiej.
W tym samym czasie Biskup Białostocki i Gdański Jakub zaproponował przekazanie powstającej
Fundacji budynku po szkole, znajdującej się w Nowej Woli. Tym samym wskazał na lokalizację
przyszłego hospicjum.
Fundacja powstała w kwietniu 2009 roku. Od tego momentu rozpoczęto rozmowy
z Architektonicznym Biurem Usług Projektowych Gacek&Hoffmann Sp. z o.o. z Wrocławia. Biuro
wykonało plany przebudowy budynku po byłej szkole i adaptacji go na potrzeby hospicjum domowego
i stacjonarnego.
List intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Fundacją Podlaskie Hospicjum Onkologiczne
a Prawosławną Parafią Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli, podpisano 7 maja 2009 roku.
Założono w nim, iż Fundacja PHO, adaptując budynek po byłej szkole w Nowej Woli, a następnie
prowadząc hospicjum domowe (w odległości do 30 km od Nowej Woli) i stacjonarne (Hospicjum
Onkologiczne Proroka Eliasza w Nowej Woli), będzie prowadziła również pozostałą działalność
statutową dla ludności parafii, gminy Michałowo, gmin sąsiednich, oraz osób spoza Regionu.
W chwili obecnej Fundacja podejmuje działania mające na celu propagowanie idei hospicjum na
Podlasiu, nawiązywaniu współpracy z instytucjami, organizacjami i firmami, mogącymi przyczynić się do
finansowego lub merytorycznego wsparcia jej starań, aby hospicjum mogło powstać jak najszybciej.
Ponieważ hospicjum jeszcze nie powstało, Fundacja skupia się na prowadzeniu pozostałych działań
statutowych:
•

W dniu 27 października 2009 roku podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Bank Żywności
o współdziałaniu w przekazywaniu gotowych artykułów spożywczych w ramach programu
„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2009”. Fundacja objęła
opieką 63 osoby w województwie podlaskim, które otrzymują co miesięczną pomoc
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żywnościową. Produkty są przechowywane i rozdawane w budynku Fundacji Nowa Wola 85,
16-050 Michałowo.
•

Nawiązano współpracę z Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia i Bractwem Trzech Hierarchów
z Białegostoku. W ramach współpracy rozprowadzane są świece "Wigilijne Dzieło" oraz prezenty
świąteczne dla dzieci z ubogich i patologicznych rodzin.

•

11 grudnia 2009 - dr Paweł Grabowski poprowadził, kolejny już raz, wykład dla wolontariuszy
FUNDACJI DOBRZE ŻE JESTEŚ. Tematem była specyfika pracy wolontariusza medycznego
z chorymi na nowotwory okolicy głowy i szyi.

•

W dniach 11 - 14 października 2009 r przeprowadzono wizytę studyjną w Caritas Stade,
w Oddziale Medycyny Paliatywnej Dr.Hancke Klinik GmBH w Stade oraz w Hospicjum
Nordheide w Bucholz.

Członkowie Zarządu poszerzają swoją wiedzę, by przygotować się do profesjonalnego zarządzania
Fundacją i hospicjum.
- W maju 2009 roku Paweł Grabowski zakończył udział w projekcie "Razem dla Regionu" zarządzanie organizacją pozarządową i budowanie partnerstw lokalnych, organizowany
przez Klub Myśli Społecznej Inicjatywy oraz Collegium Civitas dla działaczy organizacji
pozarządowych z województwa podlaskiego oraz działaczy samorządów Podlasia.
W listopadzie uzyskał tytuł specjalisty medycyny paliatywnej.
- Jarosław Szczerbacz w 2009 roku w Supraślu ukończył kurs „Zarządzanie projektem na
etapie programowania w kontekście EFS”.
- Barbara Balcerska w lipcu 2009 roku odbyła trzydniowe szkolenie „Planowanie
i realizacja projektów społecznych”, zorganizowane na Podlasiu przez Fundację Edukacja
dla Demokracji.
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji
Zarząd Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne podejmuje decyzje na posiedzeniach.
Decyzje Zarządu zapisywane są w protokołach.
Odpisy uchwał zarządu fundacji w załączeniu do niniejszego sprawozdania, załącznik 1.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
- wpłaty od polskich i zagranicznych źródeł (granty, darowizny, darowizny
1% podatku)
- przychody własne (zyski ze sprzedaży instrumentów finansowych, odsetki,
dodatnie różnice kursowe, wpływy z najmu)
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1000,00
1,02

- pozostałe przychody

0,00

łącznie

1001,02

6. Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundacje.
Fundacja nie prowadziła w roku 2009 odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych, nie ponosiła
również kosztów tych świadczeń.
7. Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne nie prowadzi działalności gospodarczej.

8. Informacja o poniesionych kosztach:
0,00
- realizacja celów statutowych
- administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 0,00
- koszty administracyjne
92,00
- pozostałe koszty
0,00
łącznie

92,00

9. Dane o:
Liczbie osób zatrudnionych z podziałem na stanowiska (średnio rocznie)
- dyrekcja
0
- obsługa księgowa łącznie z głównym księgowym 1
- pracownicy gospodarczo-administracyjni
- pracownicy merytoryczni
0
łącznie

1

Fundacja zatrudnia 1 osobę na stanowisku księgowej, na mocy umowy wolontariatu. Zatrudniona
osoba nie pobierała wynagrodzenia.
Fundacja nie zatrudniała osób w działalności gospodarczej ( fundacja nie rozpoczęła działalności
gospodarczej w roku 2009 )
10, Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji :
łącznej kwocie wynagrodzeń:
- wynagrodzenia 0,00
- nagrody
0,00
łącznie

0,00

11. Dane o wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu:
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Członkowie zarządu i innych organów fundacji nie pobierali wynagrodzenia, premii i innych
świadczeń.
12. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło

0,00

13.Dane o udzielonych pożyczkach pieniężnych:
nie dotyczy
14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2009 roku):

Fundacja nie posiadała lokaty na rachunkach bankowych na koniec roku 2009.
15. Dane o nabytych obligacjach.
nie dotyczy
16. Dane o udziałach i nabytych akcjach w spółkach prawa handlowego
nie dotyczy
17. Dane o nabytych nieruchomościach:
nie dotyczy
18. Dane o nabytych środkach trwałych
Fundacja nie posiada środków trwałych
19. Dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych sprawozdaniach finansowych:
Aktywa trwałe:
- środki trwałe 0,00
- wartości niematerialne i prawne 0,00
- Inwestycje długoterminowe (obligacje skarbowe) 0,00
Aktywa obrotowe:
- należności i roszczenia 0,00
- środki pieniężne na rachunkach bankowych 3 397,02
- środki pieniężne w kasie 0,00
- krótkoterminowe aktywa finansowe (akcje, obligacje skarbowe z odsetkami, fundusze inwestycyjne,
lokaty) 0,00
- rozliczenia międzyokresowe czynne 0,00
PASYWA
Fundusze własne
- fundusz statutowy 2 000,00
- wynik finansowy z rozliczenia lat ubiegłych 0,00
- wynik finansowy za 2009 r. 909,02
- fundusz z aktualizacji wyceny
20, Dane o Zobowiązaniach 0,00
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Rozliczenia bierne i przychody przyszłych okresów 0,00

Pełny zakres informacji finansowych zamieszczony jest w sprawozdaniu finansowym Fundacji,
sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 121,
poz.591 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada
2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539).
21. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
nie dotyczy
22. Informacje o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja terminowo rozliczyła się z budżetem z tytułu zobowiązań podatkowych i złożyła
deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (CIT, PIT, VAT).
23. W okresie sprawozdawczym 2009 nie była przeprowadzana kontrola.
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