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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-12

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

Urszula Napierała Wiceprezes TAK

Marcelina Leki Sekretarz TAK

Krystyna Plewnia Skarbnik TAK

Renata Gazda Członek Zarządu 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

Aleksandra Tomaszewska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Pelagia Krętosz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Magdalena Brożek Przewodnicząca 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.

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 realizuje swoją działalność leczniczą poprzez 
wyodrębnione wewnętrzne struktury organizacyjne.
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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Rok 2013 był rokiem, w którym skupiliśmy się na rozwinięciu lub poprawie funkcjonowania kilku 
obszarów naszego działania. Priorytetowy był obszar związany z opieką nad chorymi
i ich rodzinami. Chodziło nam o poprawę w zakresach wskazanych przez kontrolę Narodowego 
Funduszu Zdrowia a dotyczących dokumentacji medycznej. Poza tym staraliśmy się o sprawne 
powoływanie zespołów, dostarczanie sprzętu i środków medycznych, a także o podwyższanie 
kwalifikacji i umiejętności osób posługujących chorym oraz wzrost integracji 
i przepływu doświadczeń w zespołach. Kierownik ds. medycznych pani doktor Zofia Wrona 
systematycznie organizowała spotkania medyczne i inspirowała zespoły do wymiany wiedzy.
W 2013 r. objęliśmy opieką 123 chorych wraz z ich rodzinami, przy czym jednoczasowo pod opieką 
naszego hospicjum było zwykle od dwudziestu do trzydziestu osób. Podpisany z Narodowym 
Funduszem Zdrowia kontrakt opiewał na 229 osobodni na miesiąc, co stanowiło 10234,01 złotych 
miesięcznie potencjalnej kwoty w razie wykonania wizyt. We wszystkich miesiącach ubiegłego roku 
wykazywaliśmy nadwykonania rozliczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia kwotą 50276,25 złotych. 
Nie uległ zmianie dobrze funkcjonujący od połowy 2012 r. sposób przyjmowania zgłoszeń oraz 
powoływania zespołów. Całość dokumentacji weryfikowana jest na bieżąco, a wszelkie braki 
uzupełniane. Powstało stanowisko ds. Gromadzenia i Przetwarzania Danych Medycznych.  
W związku z postępującym rozwojem naszej posługi Zarząd Hospicjum odbył kilka rozmów z 
przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i wystosował pisma z prośbami 
o zwiększenie kontraktu na świadczenia z zakresu hospicjum domowego i o otwarcie Poradni Medycyny 
Paliatywnej. Jednak w związku z przyjętą polityką NFZ przedłużył bieżące kontrakty bez wprowadzania 
zmian do czerwca 2014 r. i nie ogłosił nowych konkursów w zakresie nas interesującym. Obecnie nasze 
hospicjum jest w pełni przygotowane do wnioskowania o kontrakt na Poradnię Medycyny Paliatywnej. 
W ubiegłym roku podpisana została umowa na wynajęcie odpowiednich gabinetów w Pszczyńskim 
Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym. Sanepid odebrał gabinety i podjął decyzje pozwalającą na 
rozpoczęcie działania naszej poradni. Pozyskaliśmy również wymagany przez NFZ personel o wysokich 
kwalifikacjach, a także sprzęt. Równolegle prowadzone były rozmowy ze Starostą Pszczyńskim w kwestii 
poparcia naszych wniosków i otrzymaliśmy zapewnienie bezpośredniego udziału w negocjacjach.

Następnym ważnym obszarem zmian był magazyn apteczny, który został zreorganizowany, a osobą 
odpowiedzialną za aptekę z ramienia Zarządu została pani Urszula Napierała. Pełną dokumentację 
rozchodu leków i środków opatrunkowych prowadzi pani Barbara Orlik. Zmiany prowadzenia apteki 
polegają na kupowaniu materiałów opatrunkowych bezpośrednio u producenta, wszystkie leki i 
materiały opatrunkowe, pampersy, dla których chorzy otrzymują refundację w wysokości do 70% a 
hospicjum musiałoby je nabyć za 100% wartości nie są nabywane, a w sytuacjach socjalnie trudnych 
koszty zakupów zwracane są chorym. Nie prowadzi się ewidencji środków z darów i są one wyraźnie 
oddzielone od środków zakupionych przez hospicjum. Środki z darów przekazywane są przez zespół 
medyczny osobom potrzebującym zgodnie z zaleceniami.

Kolejny obszar to magazyn sprzętu. Osobą odpowiedzialną jest pan Józef Gaszczyk. Ważną zmianą jest 
założenie, że do południa w magazynie pracują dwie osoby. Jest to niezbędne z uwagi na ilość prac 
związanych z utrzymaniem magazynu, przekazywaniem sprzętu oraz pozyskiwaniem sponsorów i 
darczyńców. W 2013 r. pomalowano wnętrze magazynu, przy czym hospicjum zapłaciło jedynie za 
farby. Większość napraw oraz sprzętu i jego modernizacji, a także udogodnień pozyskana została za 
darmo w tym np. wykonano podwójne drzwi do kotłowni, wykonano 6m stołu na wózki do magazynu, 
otrzymano 15 łóżek hydraulicznych i 2 elektryczne, 4 koncentratory tlenu, 2 ssaki, 5 wózków 
inwalidzkich, 5 chodzików, 5 ubikacji, 5 materacy przeciwodleżynowych, 10 gąbkowych, wykonano 20 
barierek do łóżek wraz z ciśnieniowym pomalowaniem, wykonano 40 wysięgników do łóżek
i 40 trójkątów też z pomalowaniem, wykonano 5 chodzików. Za darmo otrzymaliśmy kwiaty 
i wykonano pielęgnację terenu wokół magazynu. Pozyskano również darowizny pieniężne na zakup 
sprzętu. W 2013 r. sprzedano dwa samochody Fiat Pandę oraz Volkswagen Caddy
i zakupiono samochód Volkswagen Transporter.

Następny temat to budowa Domu Ojca Pio. Początkiem 2013 r. podczas corocznych spotkań 
osiedlowych na osiedlu Siedlice i osiedlu Piastów odbyły się prezentacje naszej koncepcji budowy Domu 
Ojca Pio. Celem tych spotkań jak i spotkań w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym było dotarcie 
z naszymi planami do jak najszerszej grupy ludzi, a także zebranie uwag i sugestii ze środowiska. 
W pierwszym półroczu 2013 r. trwały prace polegające na zebraniu potrzebnych dokumentacji 
technicznych, opinii i materiałów do przygotowywanego zapytania ofertowego w sprawie projektu 
technicznego Domu Ojca Pio. Ostatecznie w lipcu 2013 r. rozesłane zostały zapytania ofertowe do 
wybranych biur architektonicznych posiadających doświadczenie w budowie hospicjów lub podobnych 
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placówek. Ogromne wsparcie w przygotowaniu całości zapytania otrzymaliśmy z Wydziału Inwestycji i 
Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego. W trakcie konkursu otrzymaliśmy oferty z 6 biur 
architektonicznych. Do drugiej tury rozmów przeszły dwa biura: Architektoniczne Biuro Projektów „AB-
PROJEKT” sp. z o.o., które zaproponowało cenę zgodnie z zapytaniem w kwocie 350000 złotych netto 
oraz Konior Studio z kwotą 330000 złotych netto.
4 września 2013 r. odbyło się spotkanie z panem Tomaszem Koniorem prezesem biura Konior Studio, a 
24 września 2013 r. spotkaliśmy się z panem Józefem Kuklok-Opolskim prezesem Architektoniczne 
Biuro Projektów „AB-PROJEKT” sp. z o.o. W wyniku negocjacji ostateczna cena firmy „AB-PROJEKT” za 
wykonanie projektu obniżyła się o 51000 złotych netto i wyniosła 299 000 złotych netto. 2 października 
2013 r. Zarząd podjął decyzję o wybraniu firmy „AB-Projekt” jako wykonawcy projektu Domu Ojca Pio, a 
następnie powiadomiliśmy o wyborze uczestników konkursu.
W następnych miesiącach Zarząd z ogromną wolontaryjną pomocą pana radcy prawnego Jarosława 
Wieczorka przystąpił do opracowania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksu 
Domu Ojca Pio. Umowa wymagała dwustronnych prac 
i negocjacji głównie w kwestiach zabezpieczeń należytego wykonania projektu oraz nadzoru 
autorskiego.
Prawdopodobny termin oddania projektu to koniec czerwca br. 

W związku z koniecznością pozyskania jak największego wsparcia społecznego dla naszej działalności 
ważnym elementem prac Zarządu w roku 2013 była promocja naszej działalności oraz poszukiwanie 
źródeł jego finansowania – to kolejne obszary szczególnego zainteresowania Zarządu. W celu 
pozyskania wsparcia odbyły się liczne spotkania między innymi w Centrum Inicjatyw w Bielsku-Białej, z 
Lokalną Grupą Działania Ziemi Pszczyńskiej, Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym, Narodowym 
Funduszem Zdrowia, Pszczyńskim Centrum Kultury oraz licznymi organizacjami i stowarzyszeniami, 
które poprzez własną działalność pozyskują dla nas środki finansowe lub współuczestniczą w 
organizowanych akcjach, koncertach, kampaniach. 

W 2013 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. 
23 października hospicjum nasze złożyło również wnioski do tzw. Budżetu Obywatelskiego, niestety w 
wyniku publicznego głosowania zgłoszone przez nas zadania nie zostały uwzględnione.

W dziedzinie promocji działaliśmy bardzo intensywnie. Zorganizowaliśmy koncerty: 24.03 – Koncert 
Wielkopostny, 28.06 – koncert „Piosenka nie zna granic”, 13.10 – Koncert z okazji Światowego Dnia 
Hospicjów i Opieki Paliatywnej,  20.12 - koncert „Życzę Ci…” pod kierunkiem p. Renaty Zborowskiej oraz 
29.12 koncert świąteczny Con fuoco. 
Zorganizowaliśmy również kwesty w parafiach w Łące, Piasku, Goczałkowicach-Zdroju, w Pszczynie w 
parafii p.w. „Wszystkich Świętych”. 
18 i 19 maja uczestniczyliśmy w „Dniach chleba” i Małym Brzymie, a 25 sierpnia w Dniach Pszczyny. 15 
września podczas festynu parafialnego zorganizowaliśmy „Dni otwarte Hospicjum”. 
Bardzo ważnym etapem rozwoju promocji naszej działalności było nawiązanie ścisłej współpracy z 
nauczycielami szkół pszczyńskich. Początkiem września wystosowaliśmy zaproszenia do nauczycieli na 
zorganizowane w naszej siedzibie 17 września spotkanie. W zaproszeniu prosiliśmy dyrekcje szkół o 
skierowanie na spotkanie nauczycieli, którzy stale utrzymywaliby z nami kontakt. Spotkanie 
zaowocowało ścisłą współpracą naszego hospicjum z grupą nauczycieli, dzięki której uruchomiony 
mamy wolontariat akcyjny. Uczniowie pszczyńskich szkół pomagają nam w kwestach, kampaniach np.
„Pola nadziei” , koncertach, przygotowują dla nas drobiazgi, prezenty, kartki, ciasta, pierniki, ciasteczka, 
które podczas kwest możemy sprzedawać. Końcem września ogłosiliśmy konkurs plastyczny pt. „Ja też 
pomagam Hospicjum”, w którym uczestniczyły dzieci i młodzież szkół i przedszkoli. Nadesłane prace 
konkursowe zostały ocenione w czterech kategoriach wiekowych, a nagrody zostały wręczone podczas 
październikowego koncertu. Plakaty można było podziwiać przez ponad tydzień w Pszczyńskim 
Centrum Kultury, a następnie przez dwa tygodnie w holu głównym Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Z 
plakatów tych wykonany został również projekt kalendarza hospicyjnego na rok 2014. W listopadzie 
ogłosiliśmy konkurs literacki pt. „Człowiek ma dar kochania, ale też dar cierpienia” skierowany również 
do młodzieży pszczyńskich szkół. Spośród wszystkich prac wierszy, opowiadań, listów jury konkursowe 
wybrało najpiękniejsze, oryginalne prace, których fragmenty były prezentowane w „Głosie 
Pszczyńskim”, a podczas grudniowego koncertu rozdano laureatom pamiątkowe nagrody. Planowane 
jest opublikowanie prac w formie broszury.
Przedstawiciele naszego hospicjum byli również gośćmi pszczyńskich szkół, w których podczas prelekcji 
i spotkań z ciekawym człowiekiem opowiadali o naszej posłudze i tym, co w hospicjum najważniejsze. 
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W ramach promocji wykonano również dwie duże tablice ogłoszeniowe umieszczone na naszej działce. 
Kosztem były jedynie farby i naklejone plakaty. Miejski Zakład Zieleni wykonał dla nas dwa klomby na 
„pola nadziei” na naszej działce zagospodarowane przez uczniów Zespołu Szkół nr 2. Promocja to także 
nasze reklamy w postaci używanych rollupów, a także promocja na stronach internetowych. Zarząd 
ściśle współpracuje również z redaktorami gazet, radia i portali internetowych. Współpraca ta jest 
planowana i kreowana. 

Bardzo ważnym obszarem zainteresowania była w 2013 r. kwestia integracji nas jako członków 
wspólnoty hospicyjnej. Staraliśmy się, by nasze miesięczne spotkania budowały wspólnotę i 
odpowiadały na nasze osobiste potrzeby. W niedzielę 25 maja z okazji urodzin Ojca Pio 
zorganizowaliśmy wspólnotową Mszę Świętą, po której odbyło się spotkanie z prelekcją, śpiewem i 
poczęstunkiem. 8 czerwca odbyła się pielgrzymka po sanktuariach Maryjnych na Śląsku zorganizowana 
przez panią Małgorzatę Paszek. Od września wprowadziliśmy również tzw. małe grupy. Chodziło nam o 
to byśmy w mniejszych zespołach współpracowali i aby nasza wewnętrzna komunikacja przebiegała 
sprawnie. Od października miesięczne spotkania przygotowywane są przez członków poszczególnych 
grup, tak by każdy z nas miał możliwość wnieść w spotkania to, co uważa za najważniejsze i tym się 
mógł podzielić. Od września odbywały się również spotkania formacyjne prowadzone przez księdza 
jezuitę ojca Jacka Paluchniaka. Spotkania te nadal są kontynuowane raz w miesiącu. 
Opracowaliśmy i wprowadziliśmy również cykliczne szkolenia wstępne dla nowych wolontariuszy. 
Szkolenia te prowadzone są w pięciu tematach i będą powtarzane raz do roku w miarę jak przybywać 
będzie nowych wolontariuszy. 
Tematy szkoleń to:
TEMAT 1:
"Hospicjum - historia, założenia, cele, organizacja, podstawy prawne. 
Obszary działalności Hospicjum Św. Ojca Pio".
TEMAT 2:
Choroba nowotworowa – podstawowa wiedza. Chory i jego rodzina w Hospicjum – kwalifikacja, objęcie 
opieką, pomoc. 
TEMAT 3:
Podstawy komunikacji interpersonalnej.
TEMAT 4:
Człowiek w sytuacji choroby nieuleczalnej, fazy adaptacji. Problemy emocjonalne w terminalnym 
okresie choroby.
TEMAT 5:
Szkolenie podsumowujące – „Mój wolontariat”

Posługujący w naszym hospicjum uczestniczyli również w szkoleniach i spotkaniach zewnętrznych 
między innymi zorganizowanych przez Forum Hospicjów Polskich pt. ”Ruch hospicyjny w podzięce 
Janowi Pawłowi II”, w spotkaniach organizacji pozarządowych, w spotkaniach organizacji 
charytatywnych z naszego dekanatu, w spotkaniach w innych hospicjach. Relacje i wrażenia z tych 
spotkań były na bieżąco przekazywane całej wspólnocie.

W 2013 r. wyjątkowymi nagrodami zostały wyróżnione nasze dwie pielęgniarki Mariola Rakoczy i Maria 
Podemska. Pani Mariola Rakoczy otrzymała nagrodę „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” w dziedzinie – kobieta 
społeczna, a pani Maria Podemska uzyskała nagrodę jako Super Wolontariusz 2013 r. Wyróżnienia te 
jeszcze bardziej przybliżają innym osobom naszą posługę i ideę hospicyjną, a postawy naszych 
nagrodzonych Pań mogą być wzorem dla wszystkich.
W ubiegłym roku dołączyło do naszego grona sporo nowych osób, część z nich wypełniła deklarację 
wolontariusza, a część pomaga nam w zakresie swoich umiejętności zawodowych lub zainteresowań. W 
pomoc dla naszego hospicjum włącza się również młodzież. Otrzymujemy również wsparcie od różnych 
firm i organizacji. 18tego stycznia na ostatnim balu Stowarzyszenia dla Rozwoju Ortopedii Ziemi 
Pszczyńskiej "Ortyna" Zarząd naszego Hospicjum odebrał z rąk pana Wiesława Maronia, pana 
Mirosława Kobióra oraz pana Marka Noconia czek na 15 tysięcy złotych. To nie była jedyna darowizna 
na naszą rzecz pozyskana w 2013r., gdyż łączna kwota darowizn za 2013 r. opiewa na sumę 102119,29 
złotych oprócz środków pozyskanych z tzw. 1%. Ważnym elementem darowizn jest również pomoc 
rzeczowa oraz praca na naszą rzecz różnych specjalistów prawników, inżynierów, nauczycieli, 
plastyków, a także firm w różny sposób nas wspomagających.
Podsumowując w 2013 r. Zarząd hospicjum starał się równolegle rozwijać kilka głównych obszarów 
naszej działalności. Nadano kierunek rozwoju, zwiększono tempo i przydzielono osoby odpowiedzialne. 
Staraliśmy się w ten sposób na różnych polach wzmocnić stowarzyszenie i bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskać zasoby dla naszego rozwoju w tym finansowego.
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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)

123

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

86.90.E

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

88.10.Z

ochrona i promocja 
zdrowia

Praktyka lekarska 
specjalistyczna

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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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) 549,281.62 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 502,078.83 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 29,566.03 zł

e) Pozostałe przychody 17,636.76 zł

0.00 zł

145,421.26 zł

53,500.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 119,058.58 zł

348.00 zł

102,109.29 zł

0.00 zł

7,565.21 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)

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

5.1. 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 192,585.07 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 198,921.26 zł
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0.00 zł

9,036.08 zł

2.4. Z innych źródeł 38,716.71 zł

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 246,988.08 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność 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 460,000.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 61,310.18 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: 352,260.84 zł 61,310.18 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

255,090.75 zł 21,257.43 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

92,381.99 zł

4,788.10 zł 40,052.75 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Cele statutowe stowarzyszenia 61,310.18 zł

1 Cele statutowe 61,310.18 zł

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

16,077.40 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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)

2.0 etatów

14.0 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

150.00 zł

0.00 zł
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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)

30.00 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

10.00 osób

20.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 163,150.90 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

50,821.90 zł

49,961.90 zł

- nagrody

- premie

860.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 112,329.00 zł

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

112,329.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 112,329.00 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

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

53.00 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

28.00 osób

25.00 osób
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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)

794.68 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

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

2,866.25 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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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 47,500.00 zł

2 "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

6,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 1

2 Urząd Miejski w Pszczynie 1

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

Druk: MPiPS 13



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 9.07.2014 r. Data wypełnienia sprawozdania
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