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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 TAK

Mariola Rakoczy Wiceprezes TAK

Urszula Napierała Wiceprezes TAK

Renata Gazda Skarbnik TAK

Marcelina Leki Sekretarz 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

Elżbieta Opitek Przewodnicząca TAK

Maria Irzyk Członek TAK

Bogusława Dziurosz-
Operchalska

Członek TAK

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

Jednym z priorytetowych kierunków naszej działalności było w 2016 roku kontynuowanie prac 
związanych z budową Domu Ojca Pio, a także podjęcie wielu starań o pozyskanie dodatkowych 
środków finansowych na budowę. Ostatecznie w 2016 roku zrealizowaliśmy dwa etapy budowy. Od 
marca 2016 r. prowadzone były rozmowy z Biurem Architektonicznym AB-Projekt w celu ustalenia 
zakresu kolejnych możliwych do wykonania prac i podzielenia ich na etapy możliwe do zrealizowania w 
2016 r. Analiza kosztów poszczególnych etapów budowy przypadających na prace realizowane w 
poszczególnych modułach kompleksu Domu Ojca Pio wykazały, iż najkorzystniejszym do realizacji w 
pierwszej kolejności będzie moduł Domu opieki nad osobami starszymi i moduł poradni. 
24 czerwca 2016 r. Zarząd Hospicjum zaprosił do składania ofert na wybór Wykonawcy  robót 
budowlanych dla realizacji  zadnia pn. „Realizacja II etapu budowy Hospicjum - Domu Św. Ojca Pio przy 
ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Pszczynie” fundamentów zgodnie z załączoną dokumentacja 
wykonawczą. W dniu 5 lipca 2016 r. komisja dokonała otwarcia 
i zbadania złożonych ofert zgodnie z zaproszeniem do skladania ofert. W ustalonym terminie wpłynęły 
trzy oferty: Firmy Budowlanej „MAZUR” Sławomir Mazur,  P.B. MOLBUD sp. z o.o. sp. k. oraz firmy 
PLATER Spółka Jawna Zakład produkcyjno Usługowo Handlowy Pławecki Sylwester, Pławecki Leszek. W 
związku z przyjętym kryterium wyboru ofert – 100% cena – wybrano ofertę firmy P.B. MOLBUD sp. z 
o.o. sp. k.  Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wybranej oferty 151.739,56 złotych. Ostatecznie II etap 
budowy zakończono 1 września. Całość II etapu budowy zrealizowana była ze środków własnych 
stowarzyszenia. Jednocześnie trwały rozmowy z panem Burmistrzem Dariuszem Skrobolem 
i Radnymi Rady Miejskiej w Pszczynie dotyczące dotacji celowej na budowę, która w kwocie 100 tysięcy 
złotych była zaplanowana w budżecie Gminy Pszczyna. Ostatecznie kwota ta została zwiększona pod 
koniec roku o dodatkowe 200 tysięcy i  w listopadzie mogliśmy przystąpić do realizacji III etapu 
budowy. 
2 listopada ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na realizację III etapu budowy Hospicjum - Domu Ojca 
Pio przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie, a 18 listopada komisyjnie wybraliśmy wykonawcę. 
Przetarg wygrała firma MT Euroinvest Spółka z o.o. Spółka komandytowa określając kwotę realizacji 
stanu surowego modułów Domu dziennej opieki nad osobami starszymi i poradni na kwotę 541 000 
złotych. Komisyjny odbiór prac nastąpił 30 grudnia 2016 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. Łukasz Maślanka wykonawca oraz w zależności od 
potrzeb przedstawiciele branż i Biura Architektonicznego AB-Projekt, w którym po śmierci pana 
Wojciecha Orlika osobą wyznaczoną do współpracy został pan Łukasz Prażuch.
Wszystkie ustalenia i wnioski zapisywane były w protokołach oraz dzienniku budowy.
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Kontynuacja prac związanych z budową planowana jest na rok 2017 i w zależności od posiadanych 
środków będzie to stan surowy zamknięty wraz z realizacją części instalacji wewnętrznych. Zarząd 
uzyskał również zapewnienie pana Burmistrza o możliwym dofinansowaniu budowy w 2017 r. Starania 
związane z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych dotyczyły wszystkich działań 
promocyjnych i bezpośrednich rozmów ze sponsorami.

Cały 2016 rok trwały intensywne prace nad reorganizacją działania naszego Hospicjum. Podejmowane 
prace i decyzje dotyczyły każdego obszaru naszej działalności i były kontynuacją przyjętego kierunku 
zmian związanych z rozwojem hospicjum. 
Za każdy zakres prac zgodnie z przyjętymi przez zarząd wcześniejszymi ustaleniami odpowiedzialna była 
jedna osoba:
Teresa Buczak – zarządzanie organizacją, budowa, finanse, koordynacja całości
Mariola Rakoczy – szkolenia, koordynacja zespołu medycznego
Urszula Napierała – magazyn środków opatrunkowych, higienicznych
Renata Gazda – wolontariat niemedyczny, zgłoszenia, dzieci osierocone
Marcelina Leki – promocja

Zarząd przeprowadził szereg analiz zarówno finansowych, kadrowych, wypożyczeń sprzętu w celu 
ustalenia prowadzonych kierunków zmian i podjęcia właściwych decyzji co do lokowanych środków 
finansowych i podjętych działań reorganizacyjnych. 
Przygotowane analizy są podstawą do dalszych podejmowanych kroków w tym działania zgodnego z 
metodologią zarządzania celami. Końcem roku omówiono założenia do reorganizacji i wybrano liderów 
wyspecyfikowanych obszarów oraz nawiązano współpracę z panią Katarzyną Jarośką-Kurowską 
trenerem systemu Base Year Yet. Do grupy liderów oprócz członków zarządu dołączono panią Elżbietę 
Opitek odpowiedzialną za dotacje i panią Beatę Zamlewską-Pałygę odpowiedzialną za PR i media.
W 2017 r. zarząd postanowił działać zgodnie z wytyczonym planem na cały rok i określonymi celami 
głównymi. Planujemy miesięczne spotkania liderów w czasie których omawiane będą miesięczne, 
kwartalne zadania określone w celu realizacji głównych założeń.

Zgodnie z koniecznością dywersyfikacji działalności hospicjum prowadzonej w celu minimalizacji 
zagrożeń ciągłości i rozwoju hospicjum zarząd podjął starania o dodatkowe środki finansowe z dotacji z 
Unii Europejskiej na opiekę nad osobami starszymi.
Zorganizowany zespół opracował założenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie 
społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. Wniosek został 
złożony 29 września i po negocjacjach ostatecznie pozytywnie oceniony. Obecnie trwa przygotowanie 
umowy na dofinansowanie naszego hospicjum zgodnie z projektem pn. „Społeczność siłą rozwoju - 
rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia Pszczyńska”. Przewidywana wartość 
dofinansowania to kwota 673 844,05 złotych. 

Pozytywna ocena złożonego wniosku daje możliwość rozwoju nowego obszaru naszej  działalności 
zgodnego z przyjętymi przez stowarzyszenie założeniami i budową dziennego ośrodka dla osób 
starszych. W ten sposób stowarzyszenie wypracowuje trzy główne kierunki pomocy społecznej oprócz 
opieki nad osobami terminalnie chorymi, dostarczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego 
prowadzić będziemy opiekę nad osobami zależnymi – starszymi, chorymi początkowo w domach tych 
osób a finalnie w dziennym domu opieki.

Reorganizacji stopniowo podlegają poszczególne obszary naszej działalności.

W zespole medycznym nastąpiła zmiana lekarza zatrudnionego. Doktor Adam Kwieciński złożył 
rezygnację z pracy i od września zatrudniona została  pani Katarzyna Kolasa. Równolegle prowadzone 
były rozmowy z panią doktor Grażyną Dyczek-Westler specjalistą medycyny paliatywnej, która od 
dwóch lat uczestniczyła w naszych spotkaniach medycznych. Ostatecznie 6 lutego br. podpisana została 
umowa z panią doktor, która objęła stanowisko kierownika medycznego w naszym hospicjum. 
Kontynuowane były miesięczne spotkania zespołu medycznego. Siedem osób nadal uczestniczyło w 
specjalizacji z pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej – specjalizacji sfinansowanej przez hospicjum. 
Opieka nad chorymi przebiegała sprawnie bez zakłóceń i organizacyjnych opóźnień mimo zmian 
personalnych w zespole. 
Objęliśmy opieką 122 chorych i ich rodziny, przy czym jednoczasowo pod opieką naszego hospicjum 
było od kilkunastu do trzydziestu osób. Obserwujemy wzrost liczby osób którym jednoczasowo 
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pomagamy do stale powyżej dwudziestu. Kontrakt z NFZ zrealizowany został w pełni i wypłacono nam 
75% nadwykonań. Łączna kwota otrzymana z NFZ to wartość 232841,38 złotych, która została 
zwiększona w stosunku do 2015 r. o ponad 40 tysięcy złotych nie licząc nadwykonań wypłaconych w 
2017 r. Sposób zgłaszania chorych oraz prowadzenia dokumentacji nie uległ zmianie. Do zespołów 
medycznych dołączany był wolontariusz niemedyczny. 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. 

Przeprowadzono szereg szkoleń wewnętrznych, zewnętrznych, uczestniczyliśmy w konferencjach i 
spotkaniach między innymi organizowanych przez Forum Hospicjów Polskich i inne hospicja. Były to 
szkolenia między innymi z zakresu pomocy osobom chorym dla wolontariuszy i opiekunów osób 
chorych w tym pomoc w przemieszczaniu się chorego, pielęgnacji chorego, higienie chorego, masaże 
ciała, obsługa sprzętu medycznego 
i rehabilitacyjnego, szkolenie warsztatowe Leszka Kaplera psychoterapeuty, trenera 
i superwizora PTP „Móc więcej” – o zwiększaniu własnej skuteczności w osiąganiu celów, szkolenia 
medyczne np. z leczenia bólu u chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej, leczenia 
objawów ze strony układów oddechowego, pokarmowego, nerwowego, stany nagłe w chorobie 
nowotworowej czy np. szkolenia z zakresu pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych, dotacji, 
prowadzenia organizacji i jej przekształceń.

W zespole osób niemedycznych przeprowadzono systematyczne spotkania i ustalono zasady 
postępowania wolontariusza członka zespołu opiekującego się chorym zarówno w posłudze w domu 
chorego, jak i poza domem. Starano się, by do każdego zespołu włączany był wolontariusz 
niemedyczny.  Działania te zmierzały w kierunku zwiększenia zakresu opieki nad chorymi i rodzinami 
oraz konsolidacji zespołu. 

W magazynie środków opatrunkowych i higienicznych jak co roku przeprowadzono inwentaryzację 
leków i materiałów opatrunkowych. Po przeliczeniu sporządzono protokół środków 
przeterminowanych oraz braków w aptece. Protokoł ten został przedstawiony zarządowi i dołączony do 
protokołu z zarządu z dnia 09.03.2017. Jak w latach poprzednich kontynuowano sposób wykupu leków 
przpisywanych na receptę z refundacją na chorobę nowotworową. Gdy sytuacja materialna rodziny 
była ciężka hospicjum pokrywało koszty tych leków.  Do magazynu aptecznego zakupowano tylko 
środki medyczne, gdy nie przysługiwała refundacja, ze 100% odpłatnością.  Z dotacji zakupiono w 
minionym roku oszkloną szafę chłodniczą medyczną, potrzebną do przechowywania leków, które tego 
wymagają. Łącznie na zakup leków i materiałów opatrunkowych wydatkowano kwotę 15904,62 złote.

W magazynie sprzętu w 2016 r. pracowały stale dwie osoby oraz kilka miesięcy jedna osoba z Urzędu 
Pracy. Zakupiono z dotacji trzy koncentratowy tlenu oraz pozyskano z innych źródeł łóżka oraz inny 
sprzęt rehabilitacyjny. Prowadzono systematyczne wypożyczenia. W 2016 roku ilość wypożyczeń 
wyniosła łóżek 462, koncentratorów tlenu 163, materacy 316, wózków inwalidzkich 64, foteli 
toaletowych 46, chodzików 91, kul 25, podnośników 3, rowerów stacjonarnych 3, ssaków 8, masaży 
pneumatycznych 6, pompy infuzyjnej 1.
Każdorazowo łóżka dostarczane są chorym i odbierane przez naszych pracowników. Cały sprzęt 
poddawany jest systematycznym kontrolom i serwisowany. Sprzęt posiada paszporty techniczne.

Rok 2016 to kolejny rok intensywny w działania związane z promocją, pozyskiwaniem sponsorów oraz 
utrzymywaniem i nawiązywaniem kontaktów na wszelkich możliwych poziomach od mediów, poprzez 
władze gmin, Starostwo Powiatowe, banki, firmy lokalne, darczyńców itd.
Jako kontynuację corocznych akcji zrealizowaliśmy akcję Pola nadziei, po raz drugi akcję „Zdobywamy 
szczyty dla Hospicjum”, konkurs plastyczny pt."Jeśli los ofiaru¬je ci skrzydła…nic ci po nich, jeżeli nie 
prag¬niesz posługi¬wać się ni¬mi w służbie dru¬giemu człowiekowi (Seneka)", kwesty 1 listopada we 
Wszystkich Świętych na cmentarzach w Pszczynie, Piasku, Łące, Górze, kwesty podczas Jarmarku 
Świątecznego, festynu parafilanego, Dni Księżnej Daisy. Po raz pierwszy uruchomiona została przez 
panów Leszka Pławeckiego, Zdzisława Spyrę i Piotra Łapę akcja „Nocny bieg po Pszczynie”, z której cały 
dochód przeznaczony został na rzecz naszego Hospicjum. Uruchomiono aukcję na rzecz Hospicjum. 
Byliśmy współorganizatorami koncertów: 5 stycznia koncertu świąteczny wraz z prezentacją I etapu 
budowy Domu Ojca Pio zorganizowany dla naszego hospicjum jak co roku przez zespół artystów 
koordynowany przez panią Renatę Zborowską, koncertu na rynku 15 października przed „Nocnym 
biegiem po Pszczynie”, 16 października z okazji Światowego Dnia Hospicjów koncertu "Wielka sława to 
żart" z artystami Anną i Romualdem Spychalskimi. Odbyły się liczne koncerty w szkołach powiatu 
pszczyńskiego, a także spotkania z młodzieżą szkół podczas, których mówiliśmy o posłudze hospicyjnej i 
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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)

900Osoby fizyczne

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

staraliśmy się szerzyć ideę bezinteresownej pomocy ludziom. 
W 2016 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. 

Grupa młodzieżowa naszego Hospicjum działała prężnie pomagając we wszelkich pracach związanych z 
koncertami, kwestami, akcjami. Młodzież pod kierunkiem Iwony Paszyny 
i Michaliny Wróblewskiej organizowała dodatkowe spotkania organizacyjne i szkoleniowe. Młodzież 
nakręciła film promujący wolontariat młodzieżowy i naszą budowę, a także ustaliła stałe dyżury 
porządkowe w hospicjum. 

W 2016r. Hospicjum otrzymało kilka dotacji w ramach realizacji zadań publicznych z Gminy Pszczyna 
dwie dotacje w tym na budowę w łacznej wysokości 343 700 zł, z Gminy Goczałkowice-Zdrój na kwotę 
17 500 zł oraz ze Starostwa Powiatowego na kwotę 5000 złotych. W styczniu br. złożono sprawozdania 
końcowe z realizacji tych zadań, a także przygotowano nowe wnioski o dotacje na bieżący rok. 

W 2016 r. pozyskaliśmy znacznie więcej środków finansowych z kwest i darowizn jest to kwota 199 
649,50 złotych, która w porównaniu z rokiem 2015, w którym otrzymaliśmy kwotę 104 756,02 złote 
wzrosła o 94893,47 złotych. Wzrost dotyczył również 1% w 2016 roku otrzymaliśmy kwotę 210 968,38 
złotych w 2015 roku 160 052,07 wzrost wyniósł więc 50 916,31 złotych.

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

Bardzo ważnym dla każdego z nas było budowanie naszych wspólnych relacji, budowanie więzi, dbanie 
o dobrą komunikację, podział obowiązków jak i wzajemne wsparcie. Staraliśmy się o zmianę naszych 
miesięcznych spotkań tak byśmy aktywnie wszyscy w nich uczestniczyli. Szkoliliśmy się, 
organizowaliśmy dodatkowe spotkania dla poszczególnych grup hospicyjnych, organizowaliśmy 
wspólne wyjazdy w tym czerwcowy wyjazd pielgrzymkowy jak co roku przygotowany przez panią 
Małgorzatę Paszek, obchodziliśmy już tradycyjnie wspomnienie Ojca Pio 23 września z ogniskiem w 
Ośrodku Sportów Wodnych. 

Były też chwile trudne.
W 2016 roku pożegnaliśmy wieloletniego naszego przyjaciela pana Wojciecha Orlika. Zmarł nagle 29 
listopada. Pan Wojciech Orlik był architektem i projektantem naszego Domu Ojca Pio. Przez wiele lat 
pan Wojtek wspierał nas swoją profesjonalną wiedzą. 
Na zasłużoną emeryturę odszedł nasz kapelan ksiądz proboszcz Józef Marek. Uroczyste pożegnanie 
nastąpiło 9 sierpnia. Wspólnotowa Msza Święta i późniejsze spotkanie z księdzem Józefem Markiem 
były ważnym przeżyciem dla nas wszystkich. 
Podsumowując rok 2016 był rokiem intensywnej wytężonej pracy i reorganizacji działalności. Oprócz 
dwóch etapów budowy uruchomiliśmy dzięki dotacji z Unii Europejskiej nowy kierunek działalności 
hospicjum – pomoc osobom starszym, zależnym. Dokonaliśmy konsolidacji zespołów, jasno określiliśmy 
obszary działalności i pozyskaliśmy wiele wykwalifikowanych specjalistów współpracujących i 
wspierających naszą działalność. Działania podjęte w 2016 roku płynnie kontynuowane będą i 
rozwijane w roku 2017.

Druk: MPiPS 6



2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

0Osoby prawne

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
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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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 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. Działania 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.

86.22.Z
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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 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. Działania na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych 
5. Działalność 
charytatywna
6. Działalność na rzecz 
integracji oraz 
rozwijania kontaktów i 
współpracy 
międzynarodowej,
7. Prowadzenie 
działalności  
informacyjno-
szkoleniowej,

88.10.Z
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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 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. Działania na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych 
5. Działalność 
charytatywna
6. Działalność na rzecz 
integracji oraz 
rozwijania kontaktów i 
współpracy 
międzynarodowej,

86.90.E
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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) 1,020,655.79 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,010,262.46 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 10,393.33 zł

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

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)

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

7. Prowadzenie 
działalności  
informacyjno-
szkoleniowej,
8. Realizowanie 
programów 
profilaktycznych i 
zdrowotnych.
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0.00 zł

232,841.38 zł

366,200.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 200,037.50 zł

388.00 zł

199,649.50 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 10,608.53 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

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)

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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 8,418.36 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: 487,840.18 zł 8,418.36 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

485,679.87 zł 8,418.36 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 210,968.38 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 599,041.38 zł
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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 524,582.59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0.00 zł

0.00 zł

2,160.31 zł 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

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

0.00 zł

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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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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

41.00 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)

5.00 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

5.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 265,490.16 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

95,336.87 zł

86,555.87 zł

25.00 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

25.00 osób

46.00 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

41.00 osób

5.00 osób
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- nagrody

- premie

1,151.00 zł

7,630.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 170,153.29 zł

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

170,153.29 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 170,153.29 zł

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)

1,340.16 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)

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

0.00 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

4,560.00 zł
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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)

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)

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 43,700.00 zł

2 Dotacja celowa na realizację 
III etapu budowy Hospicjum 
- Domu św. Ojca Pio przy ul. 
M. Skłodowskiej-Curie w 
Pszczynie

Wykonanie stanu surowego 
modułu - Domu opieki i 
Przychodni -Kompleksu 
obiektów Domu Ojca Pio

Gmina Pszczyna 300,000.00 zł

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

1 Prowadzenie opieki 
paliatywnej w domu 
przewlekle chorych 
dorosłych mieszkańców 
powiatu pszczyńskiego w 
ramach hospicjum

Ulga w cierpieniu chorych w 
terminalnym okresie choroby 
nowotworowej, poprzez 
roztoczenie całościowej 
specjalistycznej opieki 
hospicyjnej nad chorymi  i ich 
rodzinami oraz pomoc chorym 
poprzez dostarczenie sprzętu – 
łóżka.

Powiat Pszczyński 5,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

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/20170704 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Realizacja III etapu budowy Hospicjum - Domu Św. Ojca Pio 
przy ul. Skłodowskiej – Curie w Pszczynie

Umowa pomiędzy Hospicjum a MT 
Euroinvest Spółka z o.o.

541,000.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 Gmina Goczałkowice-Zdrój 1

3 Gmina Pszczyna 1

2017-07-05
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