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Data zamieszczenia sprawozdania

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

Bogusława Dziurosz-
Operchalska

Członek TAK

Maria Irzyk Członek TAK

Mirosława Manowska Członek TAK

HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele i sposoby realizacji.
 §8 
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 2014 był rokiem trudnym i mobilizującym nasze siły przez sześć miesięcy w dużej mierze wokół 
kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił początkiem 
2014 r. konkursy na świadczenia z zakresu hospicjum domowego i poradni medycyny paliatywnej 
zgodnie, z którymi po przygotowaniu stosownych wniosków i pełnej dokumentacji 27 marca Zarząd 
Hospicjum złożył komplet materiałów wnioskując do Narodowego Funduszu Zdrowia o przyznanie 
kontraktu zarówno na hospicjum domowe, jak 
i poradnię medycyny paliatywnej. Wniosek na poradnię poprzedzony był podpisaniem umowy 
wynajmu lokalu z Pszczyńskim Ośrodkiem Rahabilitacyjno-Terapeutycznym, przygotowaniem 
odpowiedniego wyposażenia oraz kontrolami z Sanedpidu. Od marca do września angażowaliśmy siły 
wokół kontraktowania. Było to związane z toczącymi się postępowaniami NFZ począwszy od decyzji nie 
przyznającej nam kontraktu na hospicjum domowe, po kolejne odwołania od  decyzji NFZ nasze i 
naszych konkurentów. Pierwsza decyzja NFZ była decyzją niekorzystną dla naszego Hospicjum, gdyż nie 
przyznano nam kontraktu na hospicjum domowe, a kontrakt na poradnię medycyny paliatywnej 
opiewał na taką ilość porad – łącznie około 800 zł na 6 miesięcy – która w żadnej mierze nie 
pozwoliłaby utrzymać poradni ani nawet zapewnić opłat wynajmu. W związku z tymi faktami Zarząd 12 
czerwca złożył odwołanie od decyzji Dyrektora NFZ, które dzięki pełnej mobilizacji 
i oczywistym, wykazanym przez nas błędom zarówno konkurencji jak i NFZ, zostało uwzględnione. W 
czasie kontraktowania Zarząd mobilizował nie tylko siebie i wszystkich swoich członków, ale także odbył 
wielokrotnie rozmowy z władzami w tym posłami, Wicewojewodą Śląskim, Starostą Pszczyńskim, 
Burmistrzem, Dyrektorem NFZ. Prezes wystąpiła na sesji Rady Miejskiej przedstawiając sytuację, co 
zaowocowało podjęciem przez Radę Miejską uchwały skierowanej do NFZ wspierającej nasze 
Hospicjum. Odbyły się wystąpienia w mediach w tym w telewizji, radiu, prasie lokalnej i regionalnej, na 
stronach internetowych. Nastąpiła pełna mobilizacja naszego społeczeństwa. Mieszkańcy wysyłali listy i 
maile do NFZ wspierające nas, co również zdaniem Zarządu miało ogromne znaczenie.
24 czerwca Dyrektor NFZ uwzględnił nasze odwołanie i zadecydował o rozpisaniu nowego konkursu 
skierowanego do nas. Odbyła się kontrola naszej placówki i ostatecznie podpisaliśmy kontrakt na 
zwiększoną w stosunku do poprzedniego kontraktu liczbę osobodni zabezpieczających około 9 chorych 
jednoczasowo. W połowie lipca mieliśmy podpisaną umowę na świadczenia w hospicjum domowym na 
kolejne pięć lat, a więc do lipca 2019 r. Niestety nadal nękani byliśmy odwołaniami od tej decyzji naszej 
konkurencji dostrzegającej możliwość przejęcia przyznanych nam środków na swoją korzyść. 
Ostatecznie decyzja Dyrektora NFZ z 4 września zamknęła wszelkie próby podważenia naszego 
odwołania, jednak wymagało to pelnej mobilizacji naszego Zarządu poprzez dokładną analizę wszelkich 
rozstrzygnięć, podjęcia odpowiednich działań, w tym pism i licznych wizyt w NFZ. Te pół roku zmagań o 
kontrakt było wyczerpujące, ale niezwykle cenne, gdyż wzbogaciło nas o nowe bardzo ważne 
doświadczenia i wiedzę dotyczącą tak zwanego „rynku” świadczeniodawców, podejścia do 
kontraktowania, wskazanych przez NFZ kierunków 
i preferencji w rozwoju świadczeń zdrowotnych. Niestety wszystkie te wnioski nie są korzystne dla 
takich organizacji jak nasza działających pro publico bono, ale pozwalają nam w ciągu tych nazwijmy to 
„spokojnych” pięciu lat zabezpieczyć nas na przyszłość, wzmocnić i rozwinąć. Mamy teraz pełniejszy 
obraz rzeczywistości, a także wartości, o które trzeba walczyć.

W 2014 r. objęliśmy opieką 122 chorych wraz z ich rodzinami, przy czym jednoczasowo pod opieką 
naszego hospicjum było zwykle od kilkunastu do trzydziestu osób. Kontrakt z NFZ podzielony był na 
dwie części do czerwca 2014 r. opiewał na 229 osobodni na miesiąc, co stanowiło 10234,01 złotych 
miesięcznie potencjalnej kwoty w razie wykonania wizyt, a od połowy lipca 260 osobodni na miesiąc. Za 
nadwykonania z roku 2014 wypłacono nam łącznie 49516,52 złotych. Nie uległy zmianie zasady 
zgłaszania chorych, powoływania zespołów oraz prowadzenia dokumentacji.

W magazynie aptecznym również nie wprowadzono zmian, gdyż zdaniem Zarządu funkcjonuje on 
dobrze, a przyjęte zasady zamówień, rozdyponowywania i prowadzonej dokumentacji dobrze się 
sprawdzają. Nadal osobą odpowiedzialną za magazyn apteczny z ramienia Zarządu jest wiceprezes 
Urszula Napierała, a osobą prowadzącą pełną dokumentację rozchodu leków i środków opatrunkowych 
jest pani Barbara Orlik. Poziom zakupów uległ zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2013 i wyniósł 
17391,83 złote. Koszty te jednak nie są do przewidzenia, gdyż związane są ze stanem i potrzebami 
naszych chorych, które Zarząd traktuje priorytetowo.

W magazynie sprzętu na ul. Antesa 4b w 2014 r. z dotacji z Urzędu Miejskiego w Pszczynie wykonano 
ocieplenie stropu, wylewek oraz klatki na kwotę 10000 złotych. Dofinanowanie wyniosło 80%. Liczba 
wypożyczeń była następująca: 280 łóżek, 200 materacy, 130 koncentratorów, 140 chodzików, 100 
krzeseł sanitarnych, 60 kul.
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Łóżka dostarczane są chorym i odbierane przez naszych pracowników. Dokonano podziału sprzętu na 
sprzęt przeznaczony dla chorych hospicyjnych i sprzęt wypożyczany innym chorym. Sprzęt w ramach 
kontraktu z NFZ jest dokładnie opisany, posiada dokumentację 
i tzw. paszport techniczny.

Zgodnie z podpisaną 14 lutego 2014 r. umową z Biurem Architektonicznym „AB-Projekt" sp. z o.o. w 
2014 r. prowadzone były prace nad projektem Domu. W pracach tych oprócz projektantów uczestniczył 
Zarząd oraz zaproszeni eksperci z różnych dziedzin, którzy swoją wiedzą wspierali prace Zarządu. Wśród 
osób zaangażowanych znaleźli się nasi wolontariusze i inne osoby - Józef Plewnia w zakresie 
budowlanej, Sonia Marekwia – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – sprawy opieki nad osobami 
starszymi i noclegowni, Eugeniusz Gepfert Kierownik Referatu Inwestycji UM Pszczyna, Wojciech Orlik – 
projektant. Zarząd uczestniczył również w kilku spotkaniach w siedzibie „AB Projekt”. W lutym na 
terenie działki wykonano badania geologiczne w celu określenia warunków posadowienia budynków. 
18 marca w siedzibie naszego Hospicjum odbyło się spotkanie zespołu konsultacyjnego z kierownikiem 
projektu panem Wojciechem Orlikiem, który przedstawił zmienioną koncepcję Domu Ojca Pio. W 
trakcie narady zespół omówił zmiany. Zatwierdzenie koncepcji nastąpiło 16 czerwca 2014 r. , 
W lipcu na działce prowadzone były prace związane z wyrównaniem terenu. Górka na działce okazała 
się zasypanym obiektem hydroforni. Po licznych uzgodnieniach dotyczących właścicieli obiektu oraz po 
zgłoszeniu w Starostwie konieczności rozbiórki, górkę zniwelowała firma „Romanko”. W trakcie 
dalszych prac nad projektem i po wstępnym przedstawieniu przez firmę „AB-Projekt” projektu 
budowlanego Zarząd przedłożył projekt do weryfikacji firmom „Puchałka” PHU Stanisław Puchałka w 
zakresie instalacji sanitarnych, Zakład Elektroniczny Marian Kostka w zakresie instalacji energetycznych 
oraz panu Józefowi Plewni w zakresie budowlanym. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały wyjaśnione, a 
zmiany w projekcie wprowadzone. Ostatecznie Zarząd zatwierdził projekt. Decyzję Pozwolenia na 
budowę otrzymaliśmy 4 lutego 2015 r.,  decyzja uprawomocniła się 25 lutego 2015 r.

Bardzo ważną kwestią przez całą kadencję Zarządu również w 2014 r. była kwestia pozyskania jak 
największych dochodów. Z tego powodu Zarząd starał się rozwinąć działania promocyjne oraz pozyskać 
jak najwięcej środków z darowizn, dotacji i 1%.
W 2014 r. Hospicjum otrzymało trzy dotacje w ramach realizacji zadań publicznych z Gminy Pszczyna na 
kwotę 46000 zł oraz 8000 zł, a z Gminy Goczałkowice-Zdrój na kwotę 18000 złotych. W styczniu br. 
złożono sprawozdania końcowe z realizacji tych zadań, a także przygotowano nowe wnioski o dotacje 
na bieżący rok. 

10 października hospicjum nasze złożyło dwa wnioski do tzw. Budżetu Obywatelskiego. Na kwotę 50 
000 zł z zakresu kulturalno-społecznego na „Szkolenia podwyższające umiejętności i kwalifikacje w 
posłudze chorym w Hospicjum Świętego Ojca Pio” oraz 300 000 złotych z zakresu inwestycyjnego na 
„Realizację I etapu budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie”. Dzięki wsparciu społecznemu i sprawnej akcji 
zbierania podpisów oba projekty znalazły się na pierwszym miejscu i zostały zakwalifikowane do 
realizacji na 2015 r.
W 2014 r. prowadzone były liczne kwesty w tym w parafiach, a także w listopadzie na pszczyńskich 
cmentarzach. Uczestniczyliśmy również w maju w Dniach Chleba-Małym Brzymie, w Festiwalu 
Organizacji Pozarządowych, a we wrześniu w czasie Festynu Parafialnego zorganizowaliśmy Dni 
Otwarte Hospicjum. Udziałem naszym były również liczne koncerty: w styczniu – koncert kolędowy 
Ragionalnego Zespołu Ćwiklice, Jankowiczanki, Dolanie z Łąki, kocerty na rzecz Hospicjum w Zespole 
Szkół nr 1 – Kazimierza Wielkiego w styczniu i marcu, w kwietniu koncert „Con fuoco”, w październiku 
koncert z okazji Jubileuszu 15-lecia istnienia Hospicjum, tradycyjny już grudniowy koncert świąteczny 
zorganizowany przez panią Renatę Zborowską oraz wspólne kolędowanie wraz z uczniami Gimnazjum 
Publicznego z Radostowic. 
Jak co roku inicjowaliśmy również akcję „Pola nadziei”, z której relacja zamieszczana była na stronach 
internetowych i w prasie lokalnej. W listopadzie ogłosiliśmy drugi już konkurs literacki tym razem 
mottem tego konkursu był aforyzm Seneki: „Jeśli los ofiarował ci skrzydła, nic ci po nich, jeśli nie 
pragniesz ofiarować ich w służbie drugiemu człowiekowi”. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród 
nastąpiło podczas grudniowego koncertu. Dzięki sponsorom udało nam się również wydać książkę 
zawierającą prace z naszego pierwszego konkursu literackiego "Człowiek ma dar kochania, ale także dar 
cierpienia" będącą zbiorem nagrodzonych prac młodych autorów. Książka ta była oryginalnym darem 
dla uczestników naszego Jubileuszu, jak i dla wielu zaprzyjaźnionych osób i darczyńców. Można ją było 
również nabyć za tzw. cegielkę jako prezent gwiazdkowy, co reklamowaliśmy na fecebooku i portalach 
pszczyńskich. 
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 
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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)

822

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

współpracy możliwa była  wymiana doświadczeń, udział  w szkoleniach, promowanie naszej idei i 
pozyskanie dodatkowych darów rzeczowych.
Promocja idei dotyczyła również szkół, w których przedstawiciele naszego hospicjum byli gośćmi 
opowiadając o naszej idei i posłudze.
Ścisła współpraca jest nawiązana z redaktorami lokalnych mediów.

Bardzo ważnym aspektem działań Zarządu była nadal sprawa budowania wspólnoty - naszego 
indywidualnego i zespołowego wzrostu. W związku z tym w 2014 r. kontynuowane były spotkania 
formacyjne z księdzem Jackiem Paluchniakiem SJ, prowadzone były dodatkowe spotkania zespołów 
medycznych, do spraw promocji, do spraw opieki nad chorymi. Odbyły się tradycyjne już szkolenia 
wstępne dla nowych wolontariuszy, jak i inne szkolenia wewnętrzne. W czerwcu zorganizowaliśmy 
dwudniową pielgrzymkę do Kałkowa 
i Sandomierza. Licznie uczestniczyliśmy również w VII Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego w 
Radomiu oraz w szkoleniach Forum Hospicjów Polskich. Kolejny raz obchodziliśmy uroczyście 
wspomnienie Św. Ojca Pio.
Wszystkie te działania zmierzały w kierunku połączenia nas jako wspólnoty i poprzez budowanie 
naszego ducha wzmocnienie nas. 
W ubiegłym roku dołączyło do naszego grona kilka nowych osób, które poprzez swoją profesjonalną 
pomoc wspierały nas w różnych obszarach naszej działalności. W pomoc dla hospicjum angażują się 
również młodzi ludzie. Dzięki tej współpracy nie mamy obecnie problemów z akcjami i kwestami.
W 2014 r. pozyskaliśmy sporo środków z kwest i darowizn jest to kwota 114732,42 złotych, do tego 
doliczyć należałoby wolontaryjną pracę wielu osób, a także pomoc rzeczową.
Podsumowując rok 2014 był ważnym choć niełatwym rokiem w naszej historii. Mimo trudności 
otrzymaliśmy zwiększony kontrakt z NFZ na kolejne 5 lat, mogliśmy również dokonać po 15 latach 
pewnych podsumowań i z naszej działalności wyciągnąć ważne wnioski. W 2014 r. Zarząd zgodnie z 
przyjętą strategią starał się rozwijać równomiernie wszystkie ważne obszary naszej działalności nie 
zaniedbując indywidualnego podejścia zarówno do chorych, jak i do siebie wzajemnie.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Praktyka lekarska 
specjalistyczna, opieka 
hospicyjna, 
prowadzenie hospicjum 
domowego tzn. opieka 
zespołu opieki 
hospicyjnej w domu 
chorego w terminalnym 
stadium choroby 
głównie 
nowotworowej. Opieka 
prowadzona jest w 
sposób całościowy, 
holistyczny. W skład 
zespołu wchodzi lekarz, 
pielęgniarka, 
wolontariusz 
niemedyczny, 
psycholog, rehabilitant, 
kapelan.
Hospicjum Św. Ojca Pio 
w Pszczynie działa na 
terenie powiatu 
pszczyńskiego już 
piętnaście lat. W ciągu 
całej naszej działalności 
stopniowo obejmujemy 
opieką coraz większą 
grupę osób. Są to 
chorzy i ich rodziny, 
gdyż opieką hospicyjną 
obejmujemy całą 
rodzinę. Opieką 
hospicyjną obejmowani 
są głównie chorzy w 
terminalnym okresie 
choroby 
nowotworowej. 
Według wszelkich 
statystyk to właśnie 
choroby nowotworowe 
są w głównej mierze 
przyczyną śmierci. 
Realizując naszą 
posługę docieramy do 
chorych w 
najtrudniejszym okresie 
ich życia i życia całej 
rodziny. Pomoc zmierza 
w kierunku udzielenia 
profesjonalnej opieki 
medycznej, 
paliatywnej, a także 
psychologicznej i 
duchowej.

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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działalność charytatywnej Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla 
osób w podeszłym 
wieku i osób 
niepełnosprawnych. 
Pomoc polega między 
innymi na bezpłatnym 
wypożyczaniu sprzętu 
rehabilitacyjnego i 
medycznego, na 
prowadzeniu spotkań 
wspierających i 
podnoszących wiedzę 
na temat opieki nad 
osobami chorymi oraz 
w trudnej życiowej 
sytuacji ze szczególnym 
uwzględnieniem osób 
w okresie żałoby. 
Pomoc dotyczy również 
pomocy socjalnej 
szczególnie w stosunku 
do rodzin w okresie 
opieki nad osobami w 
terminalnym stadium 
chorób oraz 
osieroconymi.
Hospicjum Św. Ojca Pio 
w Pszczynie działa na 
terenie powiatu 
pszczyńskiego już 
piętnaście lat. W ciągu 
całej naszej działalności 
stopniowo obejmujemy 
opieką coraz większą 
grupę osób. Są to 
chorzy i ich rodziny, 
gdyż opieką hospicyjną 
obejmujemy całą 
rodzinę. Opieką 
hospicyjną obejmowani 
są głównie chorzy w 
terminalnym okresie 
choroby 
nowotworowej. 
Według wszelkich 
statystyk to właśnie 
choroby nowotworowe 
są w głównej mierze 
przyczyną śmierci. 
Realizując naszą 
posługę docieramy do 
chorych w 
najtrudniejszym okresie 
ich życia i życia całej 
rodziny. Pomoc zmierza 
w kierunku udzielenia 
profesjonalnej opieki 
medycznej, 
paliatywnej, a także 
psychologicznej i 
duchowej.

88.10.Z
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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

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.
Pomoc socjalna, 
wsparcie 
psychologiczne i 
duchowe, a nierzadko 
również materialne 
osób w trudnych 
sytuacjach życiowych.
Hospicjum Św. Ojca Pio 
w Pszczynie działa na 
terenie powiatu 
pszczyńskiego już 
piętnaście lat. W ciągu 
całej naszej działalności 
stopniowo obejmujemy 
opieką coraz większą 
grupę osób. Są to 
chorzy i ich rodziny, 
gdyż opieką hospicyjną 
obejmujemy całą 
rodzinę. Opieką 
hospicyjną obejmowani 
są głównie chorzy w 
terminalnym okresie 
choroby 
nowotworowej. 
Według wszelkich 
statystyk to właśnie 
choroby nowotworowe 
są w głównej mierze 
przyczyną śmierci. 
Realizując naszą 
posługę docieramy do 
chorych w 
najtrudniejszym okresie 
ich życia i życia całej 
rodziny. Pomoc zmierza 
w kierunku udzielenia 
profesjonalnej opieki 
medycznej, 
paliatywnej, a także 
psychologicznej i 
duchowej.

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) 586,221.08 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 571,285.95 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 14,935.13 zł

0.00 zł

213,841.65 zł

72,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 119,672.80 zł

288.00 zł

94,732.42 zł

20,000.00 zł

4,652.38 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 165,771.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 285,841.65 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 14,935.13 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 197,243.29 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 620,380.21 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 55,391.29 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: 374,042.66 zł 55,391.29 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

374,042.66 zł 55,391.29 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 Działalność statutowa Hospicjum 55,391.29 zł

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

8,174.16 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

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 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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

34.00 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

120.00 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)

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 177,062.60 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

68,434.60 zł

68,434.60 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 108,628.00 zł

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

108,629.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 108,629.00 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

10.00 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

10.00 osób

54.00 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

34.00 osób

20.00 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)

1,019.05 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

2,950.00 zł

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

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

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 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 18,000.00 zł

2 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 46,000.00 zł

3 Wykonanie ocieplenia 
stropu, wylewek oraz klatki 
w magazynie hospicyjnym

Ułatwienie  rodzinom  
sprawowania opieki nad 
chorymi w ich domach poprzez 
wypożyczanie profesjonalnego 
sprzętu rehabilitacyjnego.

Urząd Miejski w Pszczynie 8,000.00 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

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

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

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

organizacji

Teresa Buczak
Mariola Rakoczy
Urszula Napierała

Renata Gazda
Marcelina Leki

Data wypełnienia sprawozdania
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