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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina PSZCZYNA

Powiat PSZCZYŃSKI

Ulica SKŁODOWSKIEJ Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość PSZCZYNA Kod pocztowy 43-200 Poczta PSZCZYNA Nr telefonu 32 738 62 62

Nr faksu 32 738 62 62 E-mail 
pio@hospicjumojcapio.pless.
pl

Strona www www.hospicjumojcapio.pless.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-11-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27657742900000 6. Numer KRS 0000130935

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

Teresa Buczak Prezes NIE

Mariola Rakoczy Wiceprezes NIE

Urszula Napierała Wiceprezes NIE

Renata Gazda Skarbnik NIE

Marcelina Leki Sekretarz NIE

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

Mirosława Manowska Przewodnicząca Komisji NIE

Bogusława dziurosz-
Operchalska

Członek Komisji NIE

Maria Irzyk Członek Komisji NIE

HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem stowarzyszenia jest:
1. Ciągła opieka paliatywna nad osobami przewlekle chorymi, a w 
szczególności nad chorymi w terminalnym okresie choroby 
nowotworowej zgodnie z zasadami Kościoła Rzymsko – Katolickiego oraz 
zasadami Deontologii i Etyki Lekarskiej.
2. Opieka sprawowana jest przez Stowarzyszenie, które obejmuje chorego 
i jego rodzinę w domu chorego lub w hospicjum stacjonarnym, po jego 
wybudowaniu.
3. Ochrona i promocja zdrowia jak powyżej oraz w szczególności: 
a) otoczenie wszelką możliwą opieką domową chorych, znajdujących się w 
terminalnej fazie choroby nowotworowej i chorych przewlekle,– oraz ich 
rodzin, 
b) pomoc rodzinie w okresie choroby oraz żałoby, 
c) działania wspierające osób po przebytej chorobie nowotworowej, 
d) powstanie Hospicjum stacjonarnego. 
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
5. Działalność charytatywna 
6. Działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
międzynarodowej, 
7. Prowadzenie działalności informacyjno- szkoleniowej, 
8. Realizowanie programów profilaktycznych i zdrowotnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) Ciągłą opiekę nad przewlekle chorymi przez:
a) wpływ na stan psychiczny i duchowy chorego i jego rodziny
b) uśmierzanie cierpień fizycznych 
c) rehabilitację fizyczną
d) w/w stanowią przygotowanie do godnej śmierci
2) Współdziałanie z kapelanem w celu zapewnienia chorym posługi 
religijnej.
3) Współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia.
4) Współpracę z ośrodkami Hospicjum o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym.
5) Rozwijanie działalności wydawniczej.
6) Organizowanie i promowanie wolontariatu.
7) Upowszechnianie idei i metod opieki nad ludźmi nieuleczalnie i 
przewlekle chorymi.
8) Pogłębianie życia duchowego członków Hospicjum, świadczenie 
wzajemnej pomocy, szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i życzliwości.
9) Organizowanie imprez, wycieczek, pielgrzymek oraz działań 
integracyjnych.
10) Prowadzenie działalności gospodarczej.
11) Stowarzyszenie realizuje swoją działalność leczniczą poprzez 
wyodrębnione wewnętrzne struktury organizacyjne.
12) Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz osób ciężko 
chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz na rzecz 
rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci, w 
rozumieniu art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873).
13) Dla realizacji celów Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego, która mieści się w sferze zadań 
publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. 
14) Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
stowarzyszenia jest: 
a) Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie 
sklasyfikowanych – kod PKD 94.99.Z
b) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana – kod PKD 86.90.E
c) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych – kod PKD 88.10.Z
d) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana – kod PKD 88.99.Z
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e) Praktyka lekarska specjalistyczna – kod PKD 86.22.Z
f) Działalność pielęgniarek i położnych – kod PKD 86.90.C
g) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowanej – kod PKD 86.90.E
h) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i 
domowego – kod PKD 77.29.Z
    15) Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego 
stowarzyszenia jest: 
a)  Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie 
sklasyfikowanych – kod PKD 94.99.Z
b) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana – kod PKD 86.90.E
c) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana – kod PKD 88.99.Z
d) Praktyka lekarska specjalistyczna – kod PKD 86.22.Z
e) Działalność pielęgniarek i położnych – kod PKD 86.90.C
f) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowanej – kod PKD 86.90.E
     16) Przy realizacji swoich celów w zakresie działalności Stowarzyszenie 
współpracuje z organami władzy i administracji państwowej i 
samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami na 
zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873).
     17) Pozyskiwanie środków finansowych (na cele z § 8) w formie 
darowizn, dotacji i subwencji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Rok 2015 był rokiem, w którym rozpoczęliśmy budowę Domu Ojca Pio. W toku prowadzonych prac nad 
projektem ostatecznie 4 lutego 2015 r. hospicjum nasze otrzymało decyzję pozwolenia na budowę. 
Równolegle prowadzone były rozmowy w sprawie wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, którym 
ostatecznie decyzją zarządu został p. Roman Janowski – Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „AN-
RO”. W marcu 2015 r. Gmina Pszczyna ogłosiła konkurs na dofinansowanie naszej budowy – był to 
efekt wygrania przez Hospicjum budżetu obywatelskiego na rok 2015. 30 marca złożyliśmy wniosek na 
300 000 złotych, który ostatecznie został pozytywnie rozpatrzony i zarząd podpisał stosowną umowę.
Po podpisaniu umowy mogliśmy rozpocząć prace nad konkursem o wykonanie I etapu budowy. Po 
przygotowaniu stosownej dokumentacji zawierającej zakres prac, formularz ofertowy, przedmiary, 
wzór umowy oraz po przeprowadzeniu konsultacji z prawnikami co do trybu wyboru wykonawcy 
ostatecznie konkurs ogłoszono  13 maja, a rozstrzygnięto go 26 maja.
Wykonawcą pierwszego etapu budowy zostało Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w 
Pszczynie, które złożyło najniższą ofertę cenową na realizacje prac w kwocie 553.708,04 złotych brutto.
W trakcie I etapu budowy zrealizowano - zewnętrzne sieci wodociągowe, wykonano sieci kanalizacji 
sanitarnej, system zagospodarowania wody deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, wykonano 
instalacje gazowe,  instalacje elektryczne, sieć NETII, wykonano drogę manewrową wraz ze zjazdami. 
Cały teren ogrodzono i wykonano przekładkę chodnika.
Całość prac została zakończona w listopadzie 2015 r. W trakcie budowy odbywały się w każdym 
tygodniu narady zespołu w składzie Teresa Buczak – prezes, Mariola Rakoczy – wiceprezes, p. Roman 
Janowski – inspektor nadzoru inwestorskiego, p. Piotr Kamiński reprezentant wykonawcy oraz w 
zależności od potrzeb przedstawiciele branż – p. Grzegorz Kloc, p. Tomasz Kulig, p. Janusz Czerwionka, 
p. Wojciech Orlik, p. Wojciech Solik.
Wszystkie ustalenia i wnioski zapisywane były w protokołach oraz dzienniku budowy.
Kontynuacja prac związanych z budową planowana jest na rok 2016 w związku z tym zarząd w roku 
2015 podjął szereg działań w celu pozyskania dofinansowania budowy.
Odbyły się liczne spotkania z Burmistrzem Pszczyny Dariuszem Skrobolem, ze Starostą Powiatu Pawłem 
Sadzą, wójtami gmin powiatu pszczyńskiego oraz radnymi.
28 kwietnia zorganizowano spotkanie radnych Pszczyny w siedzibie naszego hospicjum. W trakcie 
spotkania przedstawiono projekt oraz plany związane z budową. W sierpniu odbyły się spotkania w 
Urzędzie Miejskim w Pszczynie z radnymi oraz specjalne spotkanie zorganizowane przez Starostę Pawła 
Sadzę z wszystkimi wójtami powiatu i Burmistrzem Pszczyny. W czasie spotkań wyświetliliśmy 
prezentację na temat naszej budowy oraz prosiliśmy o zaangażowanie i wsparcie naszej inwestycji. W 
wyniku tych spotkań oraz prowadzonej korespondencji zorganizowane były następne spotkaniach w 
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gminach powiatu w trakcie których w rozmowie z radnymi tych gmin prosiliśmy o wsparcie 
podkreślając znaczenie działalności naszego hospicjum dla mieszkańców tych gmin. W październiku 
odbyły sie spotkania z radnymi gmin Kobiór i Suszec, a w listopadzie z radnymi gminy Pawłowice i 
Pszczyna. Równolegle prowadzone były prace zarządu nad treścią uchwały pozwalającej gminom na 
dofinansowanie tak zwanej dotacji celowej dla hospicjum. Pod koniec roku uchwała ta została 
jednogłośnie przyjęta przez radnych Gminy Pszczyna. Niestety mimo intensywności spotkań i próśb 
efekty finansowe na ten rok są niewielkie. Gmina Pszczyna w budżecie na rok 2016 zapisała dla 
hospicjum na budowę kwotę 100 000 złotych. Nie mogliśmy również uczestniczyć w budżecie 
obywatelskim na rok 2016 z powodu wprowadzenia nowego regulaminu nie pozwalającego 
organizacjom składania wniosków do budżetu.
Starania o środki finansowe na budowę dotyczyły również firm z naszego powiatu. W związku z 
prowadzonymi kampaniami promocyjnymi wystosowano szereg pism, a także zarząd rozmawiał 
osobiście w kwestii wsparcia budowy. Otrzymaliśmy pomoc rzeczową, pomoc w postaci bezpłatnego 
zaangażowania zawodowego, pomoc finansową. Wymienić należy firmy: Szagru sp. z o.o., Firma 
Romanko i Synowie, Ziobro s.c., PIK sp. z o.o., Geo Pless.
Prowadziliśmy również rozmowy i korespondencję z bankami. Bank PKO BP wsparł nas w postaci 
dotacji na zakup sprzętu w 2016r.
Zapewnione dodatkowe środki na budowę w roku 2016 są niewielkie. Nie pozyskaliśmy żadnego 
dużego dofinansowania na rok 2016. Etap II budowy w przeważającej części pokryty zostanie ze 
środków własnych stowarzyszenia.

Cały ubiegły rok określić można jako intensywną promocję naszego hospicjum i zabieganie o wsparcie 
społeczne naszej budowy.
Zorganizowaliśmy liczne kwesty, koncerty, akcje. Uczestniczyliśmy i kwestowali w trakcie 
Spotkań pod Brzymem, Festiwalu Organizacji Pozarządowych, festynu parafialnego, Dni Pszczyny, 
święta Wszystkich Świętych i w okresie przedświątecznym. Odbyła się również kwesta w parafii w 
Kobiórze oraz na cmentarzach w Piasku, Łące i w Pszczynie. W październiku z okazji Światowego Dnia 
Hospicjów zorganizowaliśmy koncert „Głosy dla Hospicjum”. W trakcie koncertu odbyło się 
podsumowanie zorganizowanej przez nas po raz pierwszy  akcji „Zdobywamy szczyty dla Hospicjum”. 
Laureatom akcji wręczyliśmy pamiątkowe medale i nagrody. Akcja trwała od początku lipca do końca 
września. Przebiegając górskie trasy uczestnicy zdobywali punkty i promowali ideę hospicyjną. Naklejki i 
chorągiewki z naszym logo dotarły na szczyty polskich gór, a także Irlandii, Anglii i Norwegii. Akcja 
„Zdobywamy szczyty dla Hospicjum” będzie kontynuowana, ale już wiemy, że zainteresowanie jest 
bardzo duże, a i liczymy na wsparcie sponsorów, którzy mogliby wpłacać na nasze konto środki za każdy 
zdobyty punkt. W 2015 roku uruchomiliśmy również jeszcze dwie inne akcje „Pola nadziei” oraz 
konkurs plastyczny pt.”Jeśli los ofiaruje ci skrzydła... nic ci po nich jeżeli nie pragniesz posługiwać się 
nimi w służbie drugiemu człowiekowi”. Relacje z akcji zamieszczane były w mediach. Odbyły się również 
spotkania z młodzieżą w szkołach w Pszczynie, na Starej Wsi, w Piasku i na Woli. W trakcie tych spotkań 
staraliśmy się przekazać młodzieży ideę hospicyjną i jak najwięcej opowiedzieć o naszej posłudze. W 
listopadzie w pałacu „Borynia” odbył się pierwszy bal charytatywny zorganizowany na rzecz naszego 
hospicjum przez panią radną powiatu Marcelę Lewandowską-Kanafek. W 2015 roku prowadziliśmy 
również intensywną akcję 1%. Wykonaliśmy plakaty, ulotki, zamieściliśmy liczne artykuły i wywiady w 
prasie i na stronach internetowych, uruchomiliśmy reklamę na facebooku. W biurze naszego hospicjum 
była możliwość rozliczenia deklaracji PIT. Na stronie internetowej zamieściliśmy program do rozliczeń 
PIT. 

Bardzo ważną sprawą w 2015 roku było rozwijanie i budowanie zespołu medycznego. W marcu 2015 r. 
zatrudniliśmy na umowę o pracę lekarza pana doktora Adama Kwiecińskiego. W decyzji tej chodziło 
przede wszystkim o stabilizację opieki lekarskiej w naszym zespole oraz konsolidację zespołu 
medycznego. Wprowadzone zostały comiesięczne spotkania zespołu medycznego, dbaliśmy o dobrą 
komunikację w zespole oraz o włączanie osób niemedycznych do posługi hospicyjnej. Za angażowanie 
w posłudze przy chorych wolontariuszy odpowiedzialna została z ramienia zarządu pani Renata Gazda. 
Ilość posług wolontariuszy niemedycznych u chorych w 2015 r. wzrosła. W 2015 r. hospicjum 
skierowało na specjalizację z pielęgniarstwa medycyny paliatywnej 7 osób. W warunkach podpisanej z 
uczestnikami umowy zawarto uwagi dotyczące włączania się w sprawy wspólnoty, pracy na rzecz 
naszych chorych oraz niekonkurencyjności po uzyskaniu specjalizacji. W 2015 r. odbyły sie również 
wewnętrzne szkolenia medyczne z panią doktor Anną Byrczek nt. „Uśmierzenia bólu w opiece nad 
chorymi w terminalnym stanie chorób nowotworowych", dwa szkolenia z panią doktor Grażyną Dyczek-
Wejster nt. "Postępowania w powikłaniach ze strony przewodu pokarmowego w chorobie 
nowotworowej" oraz „Szkolenie z zasad postępowania w objawach ze strony układu oddechowego u 
chorych z chorobą nowotworową”. Zrealizowaliśmy również wewnętrzne szkolenia prowadzone przez 
naszych hospicyjnych specjalistów. Wszystkie te działania zmierzały w kierunku podniesienia 
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kwalifikacji personelu medycznego, wymiany doświadczeń i zcalenia zespołu.

W 2015 r. objęliśmy opieką 103 chorych wraz z ich rodzinami, przy czym jednoczasowo pod opieką 
naszego hospicjum było od kilkunastu do trzydziestu osób. Obserwujemy wzrost liczby osób którym 
jednoczasowo pomagamy do stale powyżej dwudziestu. Kontrakt z NFZ zrealizowany został w pełni i 
wypłacono nam 100% nadwykonań. Łączna kwota otrzymana z NFZ to wartość 192126,14 złotych. Nie 
uległy zmianie zasady zgłaszania chorych, powoływania zespołów oraz prowadzenia dokumentacji. 
Staraliśmy się pomagać wszystkim zgłaszanym osobom w tym osobom w terminalnym stanie chorób 
innych niż nowotworowe, osobom z zaawansowanymi odleżynami oraz w silnym bólu. Nie było kolejek 
dla chorych. 

W magazynie aptecznym nie wprowadzono zmian organizacyjnych. Osobą odpowiedzialną za magazyn 
apteczny z ramienia Zarządu jest wiceprezes Urszula Napierała, a osobą prowadzącą pełną 
dokumentację rozchodu leków i środków opatrunkowych jest pani Barbara Orlik. Większość leków dla 
naszych pacjentów przepisywanych jest na recepty z refundacją na chorobę nowotworową, a 
zakupywane są leki w pełnej odpłatności, gdzie nie przysługuje zniżka. Leków nie kupuje się w zapasie 
tylko według zapotrzebowania chorych. Materiały oparunkowe, plastry specjalistyczne, potrzebne do 
leczenia rozległych i ciężkich ran również są refundowane i wypisywane na recepty przez lekarza. 
Koszty zakupu leków i środków opatrunkowych nie są do przewidzenia, gdyż związane są ze stanem i 
potrzebami naszych chorych. W przypadku, gdy sytuacja socjalna chorego jest ciężka każdorazowo 
staramy się pomóc rodzinie zakupując potrzebne środki i leki.
Dwie pielęgniarki specjalistki pani Mariola Rakoczy i pani Urszula Napierała uczestniczą w kursie 
specjalistycznym wypisywania recept. Dzięki nabytym uprawnieniom liczymy na zwiększenie 
efektywności opieki nad naszymi chorymi. W 2015 r. zakupionego z dotacji : torbę lekarską, torby 
medyczne, latarki diagnostyczne, ampulatorium, termometry elektroniczne bezdotykowe, 
pulsoksymetry, lampę Boitron oraz wzmocnoine ssaki do odsysania.

W magazynie sprzętu w 2015 r. pracowały stale dwie osoby oraz jedna osoba z Urzędu Pracy. 
Łóżka dostarczane są chorym i odbierane przez naszych pracowników. Dokonano podziału sprzętu na 
sprzęt przeznaczony dla chorych hospicyjnych i sprzęt wypożyczany innym chorym. Sprzęt w ramach 
kontraktu z NFZ jest dokładnie opisany, posiada dokumentację 
i tzw. paszport techniczny. Dokonano spisu sprzętu z natury.

Niezwykle ważne było dla nas wszystkich budowanie wspólnoty. Służyły temu liczne szkolenia i 
spotkania w tym wyjazdowe. Dzięki pozyskanej dotacji z budżetu obywatelskiego mogliśmy 
uczestniczyć w szkoleniach w Warszawie Falenicy na przełomie lipca i sierpnia. Były to szkolenia „Droga 
do wolności” i „W poszukiwaniu sensu”. W październiku w Zwardoniu uczestniczyliśmy w szkoleniu 
prowadzonym przez dr Marię Rogiewicz nt. "Komunikacja w zespole hospicyjnym oraz z chorym i jego 
rodziną", w listopadzie w szkoleniu z psychologiem, superwizorem i terapeutom Leszkiem Kaplerem  o 
kryzysach pt. „Grom z jasnego nieba”. Wzięliśmy udział również w szkoleniach medycznych oraz 
comiesięcznych spotkaniach formacyjnych prowadzonych do maja przez ks. Jacka Paluchniaka. 
Wszystkie te szkolenia budowały nas wewnętrznie i scalały jako wspólnotę. W maju uruchomiliśmy cykl 
szkoleń wstępnych dla nowych wolontariuszy. 
20-21 czerwca uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Wrocławia i Ślęży. Tradycją stało się także uroczyste 
świętowanie Dnia św. Ojca Pio. 23 września zorganizowaliśmy ognisko w Ośrodku Sportów Wodnych. 
Ważną sprawą było również utworzenie grupy młodzieżowej w naszym hospicjum, której opiekunami 
są Joanna Gruszczyńska, Iwona Paszyna i Michalina Wróblewska. Od zeszłego roku odbywają się 
systematyczne spotkania młodzieży w trakcie których ustalane są kwestie pomocy dla hospicjum. 
Młodzież włącza się we wszystkie organizowane akcje, koncerty 
i kwesty, a także inicjuje działania promocyjne np. przygotowuje film o hospicjum. 
W hospicjum działa również grupa do spraw promocji, pomocy rodzinom, grupa do spraw sprawozdań i 
prac biurowych, zespół związany z budową.
Wszystkie powstałe w naturalny sposób w naszym hospicjum zespoły spotykają się systematycznie i 
współpracują w wybranych tematach i obszarach. Komunikacja między zespołami i przepływ informacji 
jest raczej dobry, ale wymaga stałych starań.

W 2015r. Hospicjum otrzymało kilka dotacji w ramach realizacji zadań publicznych z Gminy Pszczyna 
trzy dotacje w tym na budowę w łacznej wysokości 395 600 zł oraz z Gminy Goczałkowice-Zdrój na 
kwotę 17 500 zł. W styczniu br. złożono sprawozdania końcowe z realizacji tych zadań, a także 
przygotowano nowe wnioski o dotacje na bieżący rok. 

Zarząd kontynuował również współpracę z hospicjami, z Forum Hospicjów Polskich oraz innymi 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

900

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczay

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

organizacjami - Lokalną Grupą Działania Ziemi Pszczyńskiej, Fundacją Pszczyńska Organizacja 
Współpracy, Ekspresji i Rozwoju – POWER, Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Dzięki tej 
współpracy możliwa była  wymiana doświadczeń, udział  w szkoleniach, promowanie naszej idei.
Ścisła współpraca jest nawiązana z redaktorami lokalnych mediów.
W 2015 r. pozyskaliśmy sporo środków z kwest i darowizn jest to kwota 104756,02 złotych, do tego 
doliczyć należałoby wolontaryjną pracę wielu osób, a także pomoc rzeczową.
Podsumowując rok 2015 był bardzo intensywnym w działania rokiem. Rozpoczęliśmy budowę, 
staraliśmy się zwiększyć dofinansowania naszej działalności, intensyfikowaliśmy sprawy związane z 
promocją działalności, uczestniczyliśmy wspólnie w wielu szkoleniach 
i spotkaniach budując wspólnotę, rozszerzyliśmy działanie wielu obszarów, sprawnie pomagamy 
większej liczbie chorych i rodzin.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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)

Praktyka lekarska 
specjalistyczna
1. Ciągła opieka 
paliatywna nad 
osobami przewlekle 
chorymi, a w 
szczególności nad 
chorymi w terminalnym 
okresie choroby 
nowotworowej zgodnie 
z zasadami Kościoła 
Rzymsko – Katolickiego 
oraz zasadami 
Deontologii i Etyki 
Lekarskiej.
2. Opieka sprawowana 
jest przez 
Stowarzyszenie, które 
obejmuje chorego i 
jego rodzinę w domu 
chorego lub w 

86.22.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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hospicjum 
stacjonarnym, po jego 
wybudowaniu.
3. Ochrona i promocja 
zdrowia jak powyżej 
oraz w szczególności: 
a) otoczenie wszelką 
możliwą opieką 
domową chorych, 
znajdujących się w 
terminalnej fazie 
choroby nowotworowej 
i chorych przewlekle,– 
oraz ich rodzin, 
b) pomoc rodzinie w 
okresie choroby oraz 
żałoby, 
c) działania wspierające 
osób po przebytej 
chorobie 
nowotworowej, 
d) powstanie 
Hospicjum 
stacjonarnego. 
4. Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych, 
5. Działalność 
charytatywna 
6. Działalność na rzecz 
integracji oraz 
rozwijania kontaktów i 
współpracy 
międzynarodowej, 
7. Prowadzenie 
działalności 
informacyjno- 
szkoleniowej, 
8. Realizowanie 
programów 
profilaktycznych i 
zdrowotnych.

działalność charytatywnej Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla 
osób w podeszłym 
wieku i osób 
niepełnosprawnych.

1. Ciągła opieka 
paliatywna nad 
osobami przewlekle 
chorymi, a w 
szczególności nad 
chorymi w terminalnym 
okresie choroby 
nowotworowej zgodnie 
z zasadami Kościoła 
Rzymsko – Katolickiego 
oraz zasadami 
Deontologii i Etyki 
Lekarskiej.
2. Opieka sprawowana 

88.10.Z
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jest przez 
Stowarzyszenie, które 
obejmuje chorego i 
jego rodzinę w domu 
chorego lub w 
hospicjum 
stacjonarnym, po jego 
wybudowaniu.
3. Ochrona i promocja 
zdrowia jak powyżej 
oraz w szczególności: 
a) otoczenie wszelką 
możliwą opieką 
domową chorych, 
znajdujących się w 
terminalnej fazie 
choroby nowotworowej 
i chorych przewlekle,– 
oraz ich rodzin, 
b) pomoc rodzinie w 
okresie choroby oraz 
żałoby, 
c) działania wspierające 
osób po przebytej 
chorobie 
nowotworowej, 
d) powstanie 
Hospicjum 
stacjonarnego. 
4. Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych, 
5. Działalność 
charytatywna 
6. Działalność na rzecz 
integracji oraz 
rozwijania kontaktów i 
współpracy 
międzynarodowej, 
7. Prowadzenie 
działalności 
informacyjno- 
szkoleniowej, 
8. Realizowanie 
programów 
profilaktycznych i 
zdrowotnych.

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

Pozostała działalność w 
zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana

1. Ciągła opieka 
paliatywna nad 
osobami przewlekle 
chorymi, a w 
szczególności nad 
chorymi w terminalnym 
okresie choroby 
nowotworowej zgodnie 
z zasadami Kościoła 

86.90.E
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

Rzymsko – Katolickiego 
oraz zasadami 
Deontologii i Etyki 
Lekarskiej.
2. Opieka sprawowana 
jest przez 
Stowarzyszenie, które 
obejmuje chorego i 
jego rodzinę w domu 
chorego lub w 
hospicjum 
stacjonarnym, po jego 
wybudowaniu.
3. Ochrona i promocja 
zdrowia jak powyżej 
oraz w szczególności: 
a) otoczenie wszelką 
możliwą opieką 
domową chorych, 
znajdujących się w 
terminalnej fazie 
choroby nowotworowej 
i chorych przewlekle,– 
oraz ich rodzin, 
b) pomoc rodzinie w 
okresie choroby oraz 
żałoby, 
c) działania wspierające 
osób po przebytej 
chorobie 
nowotworowej, 
d) powstanie 
Hospicjum 
stacjonarnego. 
4. Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych, 
5. Działalność 
charytatywna 
6. Działalność na rzecz 
integracji oraz 
rozwijania kontaktów i 
współpracy 
międzynarodowej, 
7. Prowadzenie 
działalności 
informacyjno- 
szkoleniowej, 
8. Realizowanie 
programów 
profilaktycznych i 
zdrowotnych.
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 892,062.62 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 882,661.89 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 9,400.73 zł

0.00 zł

192,126.14 zł

412,100.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 118,383.68 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

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. Jeśli 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

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 160,052.07 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 604,226.14 zł

Druk: MPiPS 10

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


420.00 zł

104,756.02 zł

0.00 zł

13,207.66 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 9,400.73 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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 432,773.59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 564,988.92 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 14,453.93 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 451,574.06 zł 14,453.93 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

449,888.30 zł 14,453.93 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,685.76 zł 0.00 zł

1 DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA HOSPICJUM 14,453.93 zł

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

11,375.02 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

2.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.5 etatów

17.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

150.00 zł

0.00 zł
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38.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 200,055.11 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

69,253.98 zł

67,533.98 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

1,720.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 130,801.13 zł

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

130,801.13 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 130,801.13 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

62.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

38.00 osób

24.00 osób
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1,415.80 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

10. Wysokość najwyższego 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

2,915.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,410.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

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

1 Prowadzenie opieki 
paliatywnej w domu 
przewlekle chorych 
dorosłych mieszkańców 
gminy Pszczyna w ramach 
hospicjum (prowadzenie 
magazynu, zakup leków, 
materiałów opatrunkowych 
oraz sprzętu medycznego)

Ulga w cierpieniu chorych w 
terminalnym okresie choroby 
nowotworowej, poprzez 
roztoczenie całościowej 
specjalistycznej opieki 
hospicyjnej nad chorymi  i ich 
rodzinami.
Ułatwienie  rodzinom  
sprawowania opieki nad 
chorymi w ich domach.

Urząd Miejski w Pszczynie 44,600.00 zł

2 Realizacja I etapu budowy 
Hospicjum – Domu Ojca Pio 
przy ulicy Skłodowskiej-Curie 
w Pszczynie

Głównym celem jest realizacja 
robót ziemnych i 
zabezpieczenia mediów, 
uzbrojenie terenu.

Urząd Miejski w Pszczynie 300,000.00 zł

3 Szkolenie podwyższające 
umiejętności i kwalifikacje w 
posłudze chorym w 
Hospicjum Świętego Ojca Pio 
w Pszczynie.

Podniesienie kwalifikacji i 
umiejętności osób 
posługującym chorym w 
hospicjum.

Pośrednio profesjonalna pomoc 
chorym i rodzinom.

Urząd Miejski w Pszczynie 50,000.00 zł

4 Sprawowanie opieki nad 
osobami schorowanymi, 
przewlekle chorymi
oraz osobami w 
terminalnym okresie 
choroby nowotworowej.

Ulga w cierpieniu chorych w 
terminalnym okresie choroby 
nowotworowej, poprzez 
roztoczenie całościowej 
specjalistycznej opieki 
hospicyjnej nad chorymi  i ich 
rodzinami.
Ułatwienie  rodzinom  
sprawowania opieki nad 
chorymi w ich domach.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 17,500.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Teresa Buczak
Mariola Rakoczy
Urszula Napierała

Renata Gazda
Marcelina Leki

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2016-07-08
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