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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat PSZCZYŃSKI

Gmina PSZCZYNA Ulica SKŁODOWSKIEJ Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość PSZCZYNA Kod pocztowy 43-200 Poczta PSZCZYNA Nr telefonu 32 4417431

Nr faksu 32 4417431 E-mail 
pio@hospicjumojcapio.ples
s.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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Teresa Buczak - Prezes

Marian Małecki - Wiceprezes
Krystyna Plewnia - Skarbnik
Marcelina Leki - Sekretarz
Urszula Napierała - Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Magdalena Brożek -Przewodnicząca
Pelagia Krętosz -Członek
Aleksandra Tomaszewska - Członek

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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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) Prowadzenie działalności gospodarczej.
7) Stowarzyszenie może powołać niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej.
8) 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).
9) 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. 
10) 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
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
    11) 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
     12) 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).
     13) Pozyskiwanie środków finansowych (na cele z § 8) w formie 
darowizn, dotacji i subwencji.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

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

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Rok 2012 był rokiem intensywnym w wydarzenia ważne z punktu widzenia 
istnienia hospicjum. Pierwsze półrocze 2012 r. to czas intensywnych prac 
związanych z wchodzącą w życie z dniem 1 lipca ustawą o działalności 
leczniczej. Przez rok trwały konsultacje, spotkania i działania na forum 
ogólnopolskim, w których uczestniczyli nasi przedstawiciele, zmierzające do 
zmian wpisów ustawy o działalności leczniczej wyłączających organizacje 
pożytku publicznego – hospicja spod konieczności rejestrowania się jako 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Konsultacje prowadzone były 
przez Forum Hospicjów Polskich, Wydział Nadzoru UW, NFZ, Wojewódzkiego 
Konsultanta Medycyny Paliatywnej, hospicja śląskie. Ostatecznie 30 czerwca 
Sejm RP dokonał koniecznych zmian. Odpowiednio do przepisów prawa 
hospicjum nasze musiało dokonać zmian strukturalnych. Zgodnie 
z prawem podmiotem leczniczym stało się stowarzyszenie Hospicjum Św. Ojca 
Pio, 
w którym wyodrębniono komórki organizacyjne: Poradnia opieki paliatywnej z 
kodem resortowym 1180-Poradnia medycyny paliatywnej oraz Zespół domowej 
opieki paliatywnej 
z kodem resortowym 2180-Hospicjum domowe. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przestał istnieć NZOZ. 26 czerwca na Nadzwyczajnym Walnym 
Zebraniu członków stowarzyszenia wprowadzono zmiany w statucie oraz 
zatwierdzono regulamin organizacyjny. Wszystkie zmiany organizacyjno-prawne 
Zarząd dokonał w wymaganym terminie. 

W roku 2012 dokonaliśmy również gruntownych zmian dotyczących sposobu 
przyjmowania chorych i ich kwalifikacji. Kierując się najlepszymi praktykami 
opieki hospicyjnej, wytycznymi profesora nauk medycznych Jacka Łuczaka 
specjalisty opieki paliatywnej oraz warunkami obejmowania opieką określonymi 
przez NFZ wypracowaliśmy dobre praktyki przyjmowania zgłoszeń. 
Przyjmowany jest każdy chory zgłoszony do opieki hospicyjnej, 
a ostateczna weryfikacja dokonywana jest przez lekarza hospicyjnego. Powołany 
został zespół koordynacyjny. Zaowocowało to zwiększeniem liczby 
obejmowanych chorych z 4-5 osób jednoczasowo do 25-27 osób. Nie jest to 
jednak wyłącznie zasługa zmian przyjmowania zgłoszeń, ale kompleksowego 
działania polegającego na pozyskiwaniu osób medycznych – lekarzy i 
pielęgniarek i włączenia ich w naszą posługę. 25 kwietnia 2012 r. uchwałą 
Zarządu Hospicjum Św. Ojca Pio kierownikiem do spraw medycznych została 
pani doktor Zofia Wrona. Zgodnie z ustaleniami z Zarządem i regulaminem 
organizacyjnym pani doktor przejęła odpowiedzialność za sprawy medyczne. 
Rozpoczęły się również systematyczne spotkania zespołów: koordynacyjnego, 
medycznego w tym dodatkowe szkolenia wewnętrzne i wyjazdowe 
podwyższające kwalifikacje lekarskie i pielęgniarskie. 

W roku 2012 objęliśmy opieką 108 chorych wraz z ich rodzinami. Podpisany 
kontrakt 
z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewał na 229 osobodni na miesiąc, co 
stanowiło 10234,01 złotych miesięcznie potencjalnej kwoty w razie wykonania 
wizyt. Za rok 2012 przyznane zostały również nadwykonania na kwotę 22657,83
 złotych. Otrzymane środki 
w całości zostały przeznaczone na opiekę nad chorymi i ich rodzinami. 

W dniach 22-28 sierpnia 2012r. Śląski OW NFZ w Katowicach przeprowadził na 
terenie naszej placówki kontrolę z zakresu prowadzonej działalności pod 
względem dostępności 
i organizacji udzielania świadczeń, kwalifikacji personelu, warunków lokalowo-

ochrona i promocja zdrowia

działalność charytatywnej
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technicznych wyposażenia w sprzęt, prowadzenia dokumentacji medycznej i 
kwalifikacji pacjentów oraz prowadzenia listy oczekujących zgodnie z warunkami 
umowy. Na podstawie kontroli Śląski OW NFZ stwierdził, że nie ma podstaw do 
ocen negatywnych za wyjątkiem części kontroli dotyczącej prowadzenia 
dokumentacji medycznej.  W wyniku kontroli zarząd podjął szereg czynności 
zmierzających do eliminacji wykazanych błędów w tym zorganizowano specjalne 
zebrania z personelem medycznym z podaniem indywidualnych uchybień w 
prowadzonej dokumentacji oraz wyznaczono osoby kontrolujące prawidłowość 
oddawanej indywidualnej dokumentacji medycznej. 

W 2012 r. prowadzone były prace nad koncepcją budowy Domu Ojca Pio. 
Przedstawiona pierwsza wersja koncepcji przekazana Zarządowi 23 maja 2012r. 
wymagała zmian. Ostatecznie przyjęto drugą wersję koncepcji, którą Zarząd 
odebrał 17 października 2012r. w siedzibie firmy Biuro Architektoniczne „AB-
Projekt” sp. z o.o. Pierwsza prezentacja koncepcji miała miejsce 15 listopada. 
Od listopada Zarząd rozpoczął prezentację koncepcji w ważnych z uwagi na 
realizację budowy instytucjach powiatu pszczyńskiego zwracając się 
jednocześnie o wsparcie realizacji projektu. Spotkania odbyły się  w Ośrodku 
Pomocy Społecznej (19.11.12), Starostwie Powiatowym (21.11.12), Urzędzie 
Miejskim. Planowane są na ten rok dalsze prezentacje publiczne w trakcie 
zebrań na osiedlach Kolonia Jasna, Siedlice, Piastów. 
Zarząd prowadził również rozmowy w sprawie wsparcia finansowego inwestycji 
w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miejskim, Ośrodku Pomocy Społecznej, 
Lokalnej Grupie Działania, w Centrum Inicjatyw w Bielsku-Białej. Napisano 
wniosek o zamieszczenie w RPO na lata 2014-2020 hospicjum i zaplanowanie 
wspólnego działania w partnerstwie z gminą na kwotę 12 mln złotych na budowę 
Domu Ojca Pio. Starosta Pszczyński zainspirował działania wokół przygotowania 
odpowiednich wpisów do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. Uzyskano również zapewnienie Burmistrza Pszczyny o partycypacji w 
kosztach realizacji projektu technicznego. 
Starosta zapewnił wsparcie merytoryczne podczas przygotowania i pozyskiwania 
środków, 
a także w trakcie realizacji projektu. 
Równolegle Zarząd prowadził rozmowy w sprawie zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego i wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie 
zmian z usług komercyjnych o znaczeniu ogólnomiejskim i powiatowym na 
usługi publiczne. Trwają również prace nad uzgodnieniami przebiegu mediów w 
związku z budową Domu Ojca Pio – pisma PIK, Gazownia, Urząd Miejski, 
telekomunikacja.

W 2012 r. hospicjum otrzymało dwie dotacje w ramach realizacji zadań 
publicznych z Gminy Pszczyna na kwotę 47500 zł oraz z Gminy Goczałkowice-
Zdrój na kwotę 6000 złotych. W styczniu br. złożono sprawozdania końcowe z 
realizacji tych zadań, a także przygotowano nowe wnioski o dotacje na bieżący 
rok. 

Nadal rozwija się pomoc naszego hospicjum w zakresie wypożyczania sprzętu 
rehabilitacyjnego, który jest profesjonalnie przechowywany, dezynfekowany i 
transportowany potrzebującym przewlekle chorym mieszkańcom powiatu 
pszczyńskiego. Jest to ważny obszar naszej działalności stanowiący odpowiedź 
na potrzeby ludzi ciężko chorych.
W sierpniu Zarząd zwrócił się do Starostwa o przekazanie do użytkowania 
dodatkowej działki nr 2073/6 na cele magazynu oraz przedłużenie wieczystego 
użytkowania na następne 25 lat. Decyzją Rady Powiatu obie prośby zostały 
pozytywnie rozpatrzone. Przygotowano również wstępny szkic rozbudowy 
magazynu w postaci wiaty garażowej, który jest obecnie opiniowany przez 
Starostwo Powiatowe.

Zarząd przygotowuje się również do kontraktu na rok 2014 z NFZ. Ze względu 
na planowane otwarcie Poradni Medycyny Paliatywnej i Dożywiania dojelitowego 
Zarząd starał się o nowe pomieszczenia. Po analizie architektonicznej 
pomieszczeń magazynu, które nie dają możliwości lokalizacji tam poradni 
zwrócono się do Burmistrza Pszczyny i uzyskano wstępną akceptację, by 
pomieszczenia te wynajmować w Pszczyńskim Ośrodku Rehabilitacyjno-
Terapeutycznym. Sprawa jest nadal w toku, gdyż wynajęcie uzależnione jest od 
harmonogramu pracy poradni.
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Zmieniono organizację pracy magazynu aptecznego. Personel medyczny 
otrzymał indywidualne klucze do magazynu. Zamówienia leków i środków 
opatrunkowych odbywają się w zależności od potrzeb. W celu zmniejszenia 
kosztów zakupy dokonuje się bezpośrednio u hurtowników i producentów.

Zwiększono działania promocyjne, oprócz wydruku kalendarzyków, ulotek 
dotyczących działalności hospicjum, wydrukowano kalendarze naścienne. 
Otwarto stronę hospicjum na facebooku oraz uruchomiono akcję mailingową w 
związku z 1%. Zorganizowano koncerty  na rzecz naszego hospicjum – 1 
kwietnia wielkopostny koncert  – Zespół Kameralny „Con fuoco”,  18 maja 
koncert „Piosenka jest dobra na wszystko” – zorganizowany przez panią Renatę 
Zborowską, 14 października – koncert z okazji Światowego Dnia Hospicjów i 
Medycyny Paliatywnej, 28 grudnia – koncert świąteczny "Zaśpiewajmy kolędę".
Utrzymywano stały kontakt z mediami w tym portalami lokalnymi oraz 
zrealizowano kilka wywiadów do gazet lokalnych.

W siedzibie naszego hospicjum odbywały się również dodatkowe spotkania 
szkoleniowo-formacyjne między innymi skierowane do nowych wolontariuszy. 
Ponadto odbyło się kilka spotkań integracyjnych dla wolontariuszy w tym ze 
śpiewem sakralnym.
W ramach działań integracyjnych 18 sierpnia odbyliśmy wspólną pielgrzymkę po 
śląskich Sanktuariach Maryjnych.

2 grudnia 2012 r. w czasie Dnia Wolontariuszy Gminy Pszczyna z naszego 
grona zostały wyróżnione trzy wolontariuszki Maria Półtorak, Jadwiga Pordzik i 
Pelagia Krętosz. Reprezentowane przez nasze wolontariuszki postawy 
pozwalają poznać bliżej społeczeństwu hospicjum i promować piękne życiowe 
cele.
Przez ostatnie miesiące do grona wolontariuszy dołączyło kilka nowych osób. 
Wiele osób włącza się w naszą posługę poprzez wkład swojej profesjonalnej 
pracy i pomoc w realizacji konkretnych zadań.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Hospicjum Św. Ojca Pio Pszczyna 108
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Liczba odbiorców działań organizacji

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

108

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana.
Praktyka lekarska specjalistyczna.
Działalność pielęgniarek i położnych.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 86.90.E

86.22.Z

86.90.C

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 360,620.73 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 118,383.81 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 21,042.76 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 122,455.37 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 53,500.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

53,500.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 38,979.51 zł

264.00 zł

6,175.70 zł

0.00 zł

32,289.81 zł

0.00 zł

0.00 zł

250.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 6,259.28 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 460,000.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 51,307.71 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 działalnośc statutowa 51,307.71 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 273,747.52 zł 51,307.71 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

198,379.98 zł 17,370.89 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

74,753.28 zł 33,936.82 zł

0.00 zł 0.00 zł

614.26 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

1 działalnośc statutowa 51,307.71 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

1.0 osób

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)

1.0 etatów

14.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

41.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 2 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)
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0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

53.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

28.00 osób

1.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

15.00 osób

5.00 osób

e) inne osoby 4.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 119,756.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

33,436.00 zł

33,436.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 86,320.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 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

0.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania 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)

47,500.00 zł

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

6,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Realizacja umowy nr 121/200965/15/2012 z dnia 
27.01.2012r. z rodzaju: opieka paliatywna i 
hospicyjna w zakresie świadczenia w hospicjum 
domowym, pod w

Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski 
Oddział Wojewódzki w Katowicach

2012-08-28

2 Kontrola Realizacji zadania publicznego w 
dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz 
działań na rzecz niepełnosprawnych

Gmina Goczałkowice-Zdrój 2012-11-26
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