
    Koszalin, dnia 09.04.2021 r. 

Szanowni Państwo, 

Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie zwraca się z gorącą prośbą o poświęcenie 
chwili i zapoznanie się z proponowaną przez nas najprostszą formą wsparcia organizacji 
charytatywnych, zwaną Payroll Giving – program składek pracowniczych. Metoda ta polega na 
comiesięcznym, regularnym przekazywaniu zadeklarowanych przez pracowników konkretnych 
drobnych kwot lub np. końcówki pensji na rzecz organizacji dobroczynnej.  

Przykład: 
Jeżeli wypłata wynosi 2.236,60 zł netto, wówczas końcówką przelewaną co miesiąc, na konto 
Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie może być: 0,60 zł., 6,60 zł. bądź 36,60 zł. 

Dział księgowości firmy uwzględnia wolę pracowników przy sporządzaniu listy płac, odliczając 
zadeklarowaną kwotę. Pracownik może w dowolnym momencie zmienić wysokość wpłat lub odstąpić 
od programu. Gdy wyrażą Państwo aprobatę na taką formę wsparcia, pracownik przekazuje do 
odpowiedniego działu oświadczenie z zadeklarowaną kwotą wsparcia i na jego podstawie dział 
księgowości rozlicza je z wynagrodzenia, a następnie przekazuje łączną kwotę darowizn na konto 
stowarzyszenia.  
Na koniec roku pracownicy mogą otrzymać od pracodawcy zaświadczenie o sumie przekazanych 
darowizn, co uprawnia ich do odliczenia tych kwot od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT.  

Siła tego rozwiązania leży w tym, że przy zaangażowaniu części pracowników, nawet bardzo małe, 
lecz regularne wpłaty po zsumowaniu czynią darowiznę znaczącą dla organizacji dobroczynnej. Firma 
buduje pozytywny wizerunek, stając się częścią idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR – 
corporate social responsibility), wzmacnia w pracownikach wolę wspólnego działania na rzecz 
wyższych wartości oraz buduje w nich poczucie więzi wokół wspólnej idei. Programy płacowe mogą 
mieć pozytywny wpływ na miejsce pracy, zwiększając morale pracowników. Pracownicy coraz częściej 
chcą pracować w firmie, która przynosi korzyści społeczeństwu. Payroll to proste rozwiązanie, które 
pokazuje pracownikom, że dana firma angażuje się społecznie.  

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie zostało powołane do życia 
w 1993 roku. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 6 czerwca 2001 r. pod numerem 
0000017241. Status organizacji pożytku publicznego stowarzyszenie uzyskało w dniu 18 października 
2004 r.  

Stowarzyszenie zostało powołane celem wspierania i kontynuowania rozwoju opieki 
hospicyjnej/paliatywnej. W ramach Stowarzyszenia powołano Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Koszalinie, który prowadzi hospicjum stacjonarne (28 łóżek), hospicjum domowe (50 pacjentów 
z Koszalina i powiatu koszalińskiego) oraz poradnię medycyny paliatywnej. 



Miesięczny koszt pobytu jednego pacjenta na oddziale hospicyjnym wynosi ponad 15.000 zł. Wchodzą 
w to leki, opatrunki, środki higieniczne, wyżywienie, opieka personelu medycznego, woda, media itd 
(nie liczymy tu przekazanych darowizn rzeczowych - pieluch, podkładów, szamponów itp.). 
W zależności od liczby pacjentów i rodzaju opieki, jakiej wymagają, średnia miesięczna refundacja 
z NFZ to ok. 9000 zł na pacjenta. W prostym przeliczeniu wychodzi, że resztę z tych 15 tysięcy, czyli ok. 
6000 zł miesięcznie na JEDNEGO podopiecznego pokrywamy sami – właśnie z darowizn pieniężnych. 

Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie świadczy bezpłatną opiekę nad osobami 
terminalnie chorymi zarówno w ich domach, jak i w ośrodku stacjonarnym. Środki pozyskane 
z darowizn stanowią co roku ponad połowę naszego budżetu i pozwalają nam sprawować opiekę nad 
większą liczbą pacjentów.  


