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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina PSZCZYNA

Powiat PSZCZYŃSKI

Ulica SKŁODOWSKIEJ Nr domu 1 Nr lokalu 

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

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

Strona www www.hospicjumojcapio.pless.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

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

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27657742900000 6. Numer KRS 0000130935

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Teresa Buczak Prezes TAK

Marcelina Leki Sekretarz TAK

Urszula Napierała Wiceprezes TAK

Renata Gazda Skarbnik TAK

Mariola Rakoczy Wiceprezes 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

Maria Irzyk Członek TAK

Bogusława Dziurosz 
Operchalska

Członek TAK

Elżbieta Opitek Przewodnicząca TAK

HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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 przez 
stowarzyszenie obejmuje chorego i jego rodzinę w domu chorego lub w 
hospicjum stacjonarnym, po jego wybudowaniu. 3. Ochrona i promocja 
zdrowia jak powyżej oraz w szczególności: A) otoczenie wszelką możliwą 
opieką domową chorych znajdujących się w terminalnej fazie choroby 
oraz żałoby C) działania wspierające osób po przebytej chorobie 
nowotworowej, D) powstanie hospicjum stacjonarnego. 4. Działalność na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 5. Działalność charytatywna. 6. 
Działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
międzynarodowej. 7. Prowadzenie działalności informacyjno- 
szkoleniowej. 8.Realizowanie programów profilaktycznych i zdrowotnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

2017 rok to zmiany organizacyjne w naszym Hospicjum. Proces tych zmian  trwa już kilka lat jednak z 
uwagi na zakres realizowanych prac, intensywny rozwój  Hospicjum oraz obowiązujące nas jako 
organizację pożytku publicznego i podmiot leczniczy zmiany prawne konieczne było znalezienie nowego 
modelu zarządzania. Od lutego 2017 r. realizujemy model zarządzania celami. Wyłoniony zespół 
liderów w skład którego wchodzą członkowie Zarządu oraz dodatkowo panie Elżbieta Opitek oraz Beata 
Zamlewska-Pałyga wypracował roczny plan pracy oraz główne założenia zaangażowań. W ciągu 
minionego roku zespół ten spotykał się raz w miesiącu przygotowując plan na dany miesiąc i 
jednocześnie oceniając realizację planu z miesiąca poprzedniego. Dzięki tak przyjętym zasadom pracy i 
podziałowi odpowiedzialności za wybrane obszary w ciągu roku udało się zrealizować ogromną ilość 
prac i obserwowaliśmy duży nasz rozwój. Pojawiły się i zostały zrealizowane nowe pomysły, a już 
istniejące znacznie się rozwinęły.
Jako główne zadania na 2017 rok przyjęto budowę Domu Ojca Pio i realizacja projektu unijnego 
dotyczącego opieki nad osobami niesamodzielnymi. Oba te główne kierunki zostały zrealizowane 
zgodnie z przyjętymi planami. Wybrano również 10 głównych zadań na 2017 rok, za realizację których 
odpowiedzialność wzięły poszczególne osoby.
Wyłoniony zespół przyjął na siebie odpowiedzialność w następujących obszarach:
Mariola Rakoczy – zespół medyczny
Renata Gazda – zespół niemedyczny
Urszula Napierała – magazyn sprzętu i magazyn apteczny
Elżbieta Opitek – dotacje, pozyskiwanie nowych źródeł i wdrożenie nowych rozwiązań w magazynie
Beata Zamlewska-Pałyga – media, PR, promocja
Teresa Buczak – zarządzanie całością oraz budowa i projekt unijny.
W 2017 r. wdrożyliśmy nowy kierunek naszej działalności – opiekę nad osobami niesamodzielnymi w 
ich domach. 8 maja 2017 r. podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie 
projektu pn.: „Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie objętym LSR Ziemia 
Pszczyńska”. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość 
projektu to kwota 724.563,50 złotych, wkład własny to kwota 50.719,45 złotych. 85% całkowitej 
wartości projektu finansowana jest ze środków europejskich, 8% z budżetu krajowego, a 7% ze środków 
Hospicjum. Projekt umożliwił nam objęcie opieką osób niesamodzielnych, zależnych, starszych w ich 
domach. W 2017 roku objęliśmy opieką 20 osób z terenów wiejskich głównie powiatu pszczyńskiego i 
Bojszów. Pomoc ta jest kompleksowa i całkowicie bezpłatna dla chorych. Realizacja projektu wiąże się z 
zatrudnieniem na umowę o pracę pięciu opiekunek oraz na umowę zlecenie siedmiu specjalistów – 
pielęgniarek, psychologa, terapeutę, fizjoterapeutę, koordynatora i osoby rozliczającej projekt. 
Wdrożenie projektu to dodatkowy kierunek naszej działalności, który będziemy rozwijać w następnych 
latach tak by po wybudowaniu Domu opieki nad osobami starszymi mieć przygotowane zaplecze – 
zespół i procedury postępowania. 
Projekt pozwolił nam na wypracowanie zasad obejmowania opieką, rekrutacji, przygotowaliśmy pełną 
dokumentację i wypracowaliśmy zasady pracy i komunikacji w zespole. Spotkania zespołu odbywały się 
raz w tygodniu, a obecnie dwa razy w miesiącu. Uruchomiliśmy również grupę wsparcia dla opiekunów 
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z rodzin będących pod naszą opieką. 

Drugim priorytetowym zadaniem w 2017 roku była budowa Domu Ojca Pio. Zrealizowaliśmy ocieplenie 
stropu pianką poliuretanową otwartokomórkową, zamontowaliśmy okna, rolety drzwi zewnętrzne, a w 
związku z uszkodzeniem ogrodzenia wykonany został częściowo nowy płot i wzmocniono pozostałe 
elementy ogrodzenia. Łącznie na budowę w 2017 r. wydatkowalismy kwotę 17.6771,32 złote. W ciągu 
roku odbywały się spotkania z projektantami, wykonawcami oraz inspektorem nadzoru. Przygotowano 
etapy prac na rok 2018 wraz z opracowaniem zmian projektowych dotyczących dodatkowego okna, 
ścian działowych oraz rozwiązań połączeń ścian, naświetl nad drzwiami, nadproży. Dokonano wyceny 
materiałów potrzebnych do instalacji elektrycznej, stałoprądowej, odgromowej. Zweryfikowano 
konieczność zastosowania klimatyzacji i wentylacji. Pozyskano sponsora na zakup materiałów dla 
instalacji elektrycznej oraz dotację w ramach budżetu obywatelskiego na wykonanie instalacji wodno-
kanalizacyjnej.
Kontynuacja prac związanych z budową planowana jest na rok 2018 i w zależności od posiadanych 
środków będzie to budowa ścianek działowych, wykonanie dodatkowego okna w jadalni, wykonanie 
instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i ocieplenie budynku. Planujemy również wykonanie reszty 
ogrodzenia.

Rozwój i reorganizacja dotyczyła poszczególnych obszarów naszej działalności.

W 2017 roku otoczyliśmy całościową opieką nowych 125 chorych i ich rodziny. W jednoczasowej opiece 
obejmowano do 30 chorych i ich rodzin. Opieka nad chorymi sprawowana była zgodnie z najlepszymi 
standardami hospicyjnymi przez wielodyscyplinarne zespoły. Włączanie wolontariusza niemedycznego 
do zespołu opiekującego się chorym stało się naturalną praktyką z poszanowaniem woli chorego i 
rodziny. Nadzór merytoryczny nad zespołem medycznym sprawuje Kierownik Medyczny – specjalista w 
dziedzinie medycyny paliatywnej, internista pulmonolog dr Grażyna Dyczek-Wejster. Lekarzem 
hospicyjnym zatrudniony w ramach ½ etatu jest pani Katarzyna Kolasa - specjalista rehabilitacji 
medycznej będąca w trakcie realizacji specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej,
W minionym roku 7 osób 6 pielęgniarek  i 1 pielęgniarz ukończyło specjalizacją w dziedzinie 
pielęgniarstwa w opiece paliatywnej. Specjalizacje te były finansowane przez nasze Hospicjum w 
ramach dotacji z Budżetu obywatelskiego. 
Osoby sprawujące opiekę medyczną nad chorymi mają wysokie kompetencje.
Zespół medyczny spotykał się regularnie na zebraniach medycznych, omawiano bieżące problemy 
medyczne dotyczące chorych, dzielono się nowościami z konferencji o tematyce paliatywnej. Odbywały 
się również  przygotowane wcześniej przez lekarzy, pielęgniarki i rehabilitanta wybrane tematy w 
formie pogadanki oraz dyskusji jak np.: leczenie ran, towarzyszenie w okresie umierania, rehabilitacja w 
okresie terminalnym i inne.
Opracowano i wdrożono również nową dokumentację medyczną zgodną z aktualnymi wymogami. W 
październiku odbyła się w Hospicjum kontrola przeprowadzona przez Wojewódzkiego Konsultanta w 
dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej podczas, której wysoko oceniono stan zatrudnienia i 
kwalifikacje zespołu pielęgniarskiego oraz prowadzoną dokumentację medyczną.
W zaleceniach pokontrolnych zasugerowano zmianę obiegu dokumentacji pielęgniarskiej. Zalecenia 
niezwłocznie wdrożono, dokumentacja pielęgniarska bieżąca składana jest na koniec każdego miesiąca. 
Całość dokumentacji autoryzowana jest przez Kierownika Medycznego, a dokumentacja pielęgniarska 
zgodnie z wymogami przez Pielęgniarkę Koordynującą.
Kontrakt z NFZ zrealizowany został w pełni i wypłacono nam nadwykonania. Łączna kwota otrzymana z 
NFZ to wartość 436.444,71 złotych kwota o ponad 200 tysięcy większa w porównaniu z 2016 rokiem. 
Staraliśmy się pomagać wszystkim zgłaszanym osobom w tym osobom w terminalnym stanie chorób 
innych niż nowotworowe, osobom z zaawansowanymi odleżynami oraz w silnym bólu. Nie było kolejek 
dla chorych. 

W magazynie środków opatrunkowych i higienicznych jak co roku przeprowadzono inwentaryzację 
leków i materiałów opatrunkowych. Po przeliczeniu sporządzono protokół środków 
przeterminowanych oraz braków w aptece. Protokół ten został przedstawiony zarządowi i dołączony do 
protokołu z zarządu z dnia 07.03.2018. Jak w latach poprzednich kontynujemy sposób wykupu leków 
przepisywanych na receptę z refundacją na chorobę nowotworową. Gdy sytuacja materialna rodziny 
jest ciężka  pokrywamy koszty leków z własnych środków. Do magazynu aptecznego zakupujemy tylko 
środki medyczne i leki gdy nie przysługuje refundacja i są dostępne tylko z odpłatnością 100 % . Z 
dotacji zakupiono w minionym roku drobny sprzęt do badania i diagnostyki pacjentów jak 
pulsoxymetry, latarki laryngologiczne, stetoskopy oraz zestawy materacy przeciwodleżynowych. Na 
zakup leków i materiałów opatrunkowych wydatkowano kwotę 12.414,05 złote.
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W magazynie sprzętu w 2017 roku przygotowywano się do modernizacji i wprowadzenia 
elektronicznego wypożyczania sprzętu. Zweryfikowano wypożyczony sprzęt wg zapisu z książek 
wypożyczeń. Rezultatem tego był zwrot nieużywanego sprzętu przez wypożyczających. Żmudną prace 
kontaktu telefonicznego z osobami wypożyczającymi zapisanymi w książkach zajęły się osoby 
zatrudnione. Założono karty wypożyczonego sprzętu, na które zostały naniesione dokładne, aktualne 
dane chorego i cały wypożyczony sprzęt. Zakupiono program Elektroniczna wypożyczalnia i 
wprowadzono cały posiadany sprzęt w magazynie. Przygotowano umowę wypożyczeń sprzętu 
medycznego, a po rozeznaniu rynku co do cen wypożyczeń i kaucji za sprzęt zespół spotkał się 
kilkakrotnie celem przedyskutowaniu ewentualnego cennika wypożyczeń, kaucji i transportu. 
Zasięgnięto również porad prawnych dotyczących wynajmu i ewentualnych opłat.
W 2017 r. zakupiono karczer do mycia łóżek i materacy przeciwodleżynowych. Zakupiono również 
materiał do obszycia materacy piankowych materiałem wodoodpornym, łatwym do prania i 
ponownego nałożenia. Rozpoczęto nabywanie stojaków na kółkach służące do sprawnego 
transportowania łóżka do myjni i ustawienia na hali magazynu. Został również przygotowany projekt do 
budowy wiaty przy magazynie, projekt został pomyślnie zatwierdzony przez Wydział Geodezji i 
uzyskano pozwolenie na budowę wiaty potrzebnej jako zadaszenie podczas przygotowania sprzętu do 
transportu do chorych. 
Prowadzono systematyczne wypożyczenia. W 2017 roku ilość wypożyczeń wyniosła łóżek 256, 
koncentratorów tlenu 33, wózków inwalidzkich 63, foteli toaletowych 52, chodzików 77,  podnośników 
12, rowerów stacjonarnych 2 i innego drobnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Każdorazowo 
łóżka dostarczane są chorym i odbierane przez naszych pracowników. Cały sprzęt poddawany jest 
systematycznym kontrolom i serwisowany. Sprzęt posiada paszporty techniczne. 
W 2017 r.  Radni Rady Miejskiej w Pszczynie odwiedzili magazyn. W trakcie wizyty przedstawiliśmy 
zakres prac, wypożyczeń, a także plany związane z naszą pracą i posługą. Po wizycie w magazynie Radni 
wizytowali również naszą budowę i zakres wykonanych prac, które częściowo były finansowane 
również z budżetu Gminy Pszczyna.
W czasie spotkania radni wyrazili chęć dalszego wspierania naszej działalności.
W roku 2017 otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań z Gminy Pszczyna i z Gminy Goczałkowice-Zdrój. 
Z Gminy Pszczyna na „Prowadzenie opieki paliatywnej w domu przewlekle chorych dorosłych 
mieszkańców Gminy Pszczyna w ramach hospicjum (prowadzenie magazynu, zakup leków, materiałów 
opatrunkowych oraz sprzętu medycznego)”. Koszt zadania publicznego wyniósł 65.196,75zł z tego z 
dotacji 43.000,00 zł. Z Gminy Goczałkowice-Zdrój na „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, 
przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej”, której koszt 
realizacji wyniósł 38.234,19zł z tego z dotacji 17.500,00 zł. Udało się również pozyskać dotację z 
Fundacji PZU na Szkolenie podwyższające umiejętności i kwalifikacje w posłudze chorym w Hospicjum 
Świętego Ojca Pio. Kwota tej dotacji to 18.000,00 zł. Dotację tą mamy zrealizować do 30 września 
2018r.
W 2017 r. wygraliśmy również Budżet Obywatelski na 2018 r. w kwocie 100.000 złotych. W ramach 
tego budżetu chcemy wykonać instalacje wodno-kanalizacyjne na naszej budowie.

W 2017 r. przeprowadzono szereg szkoleń wewnętrznych, zewnętrznych, uczestniczyliśmy w 
konferencjach. Szkolenia wewnętrzne odbywały się w poszczególnych zespołach i dotyczyły zarówno 
tematów medycznych, psychologcznych, jak i duchowych. Na przełomie kwietnia i maja zorganizowano 
szkolenie wstępne dla wolontariuszy. W ramach szkolenia odbyło się 6 spotkań. Od marca 2017 do 
listopada 2017 odbywały się comiesięczne spotkania dla wolontariuszy niemedycznych, na których 
podejmowano tematy między innymi: "Opieka nad chorym i jego rodziną"( dzieci w rodzinie ), 
"Oczekiwania rodziny chorego wobec wolontariusza niemedycznego", "Moje mocne strony i trudności 
na które napotykam w posługiwaniu chorym", "Dzielenie się swoim doświadczeniem w posłudze u 
chorego". Od grudnia comiesięczne spotkania zostały zastąpione spotkaniami roboczymi w zależności 
od potrzeb  np. związane z kwestami, jarmarkami, koncertami, Biegiem Nocnym itp. 
W ubiegłym roku powstała w naszym gronie grupa plastyczna, która na swoich spotkaniach nawet kilka 
razy w miesiącu wykonuje upominki i ozdoby na różne akcje i kiermasze.

Tradycyjnie uczestniczymy i organizujemy akcje, kwesty, koncerty.
W maju uczestniczyliśmy w Festiwalu Organizacji Samorządowych w Pszczyni. Zorganizowaliśmy już po 
raz trzeci akcję „Zdobywamy szczyty dla Hospicjum”. Akcja ta z roku na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. W tym roku uczestniczyło w niej 488. Spośród tej liczby aż 275 osób było 
nagrodzonych. W ramach akcji wędrują z nami osoby z całej Polski. Zarówno dzieci jak i osoby starsze, 
osoby pojedyncze, rodziny, grupy zorganizowane. Akcja cieszy się ogromną popularnością. Po raz drugi 
została również zorganizowana akcja „Nocny bieg po Pszczynie”. Do tej akcji również włączyło się 
bardzo dużo osób bo aż 635 biegaczy i chodziaży. Nocny bieg urozmaiciły występy zespołów i młodych 
wokalistów, a także atrakcje świetlne i muzyczne na trasie biegu. Po biegu każdy uczestnik mógł 
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skorzystać z kanapek i napojów przygotowanych przez naszych wolontariuszy wraz z Restauracją „U 
Koziołka”. 
We wrześniu zorganizowaliśmy konkurs plastyczny pt. "Wolontariat- otwarte serca, otwarte dłonie". 
Otrzymalismy aż 77 prac konkursowych. Rozdanie nagród i dyplomów odbyło się w czasie  koncertu 
organizowanego przez nasze Hospicjum z okazji Światowego Dnia Hospicjów i Medycyny Paliatywnej. 
We wrześniu w czasie Odpustu Parafialnego zorganizowaliśmy Dzień Otwarty Hospicjum. W grudniu 
uczestniczylismy na Jarmarku Świątecznym, na którym prezentowalismy zrobione przez wolontariuszy i 
szkoły ozdób, kartek i stroików świątecznych. W 2017 r. kwestowaliśmy na 10 cmentarzach w powiecie 
pszczyńskim. Było to o 5 cmentarzy więcej niż w poprzednim roku Udało nę zebrać kwotę 37.216,26 
złotych.
Cały 2017 r. kontynuowaliśmy współpracę ze szkołami i przedszkolami, a także nawiązaliśmy 
współpracę z nowymi placówkami. W ramach tej współpracy zorganizowaliśmy prelekcje w SP nr 18, w 
SP w Porębie, w Gimnazjum w Radostowicach, ZSP w Czarkowie, ZSP w Piasku, SP w Jankowicach, PP nr 
21 w Pszczynie. Szkoły i przedszkola włączają się w nasze akcje, a także we własnym zakresie organizują 
imprezy na naszą rzecz.

Rok 2017 to kolejny rok intensywny w działania związane z promocją, pozyskiwaniem sponsorów oraz 
utrzymywaniem i nawiązywaniem kontaktów na wszelkich możliwych poziomach. Systematycznie 
rozsyłane były komunikaty prasowe. Przekazano mediom 17 informacji prasowych z zestawem zdjęć 
lub grafik do publikacji było to średnio: 1,5 informacji/miesiąc. Informacje w mediach o hospicjum 
pojawiły się minimum 40-krotnie (prasowe: średnio 3/miesiąc), a także na antenach radiowych: Radio 
eM, Radio Anioł Beskidów, Radio Express. Aktywnie redagowaliśmy facebooka. Łącznie polubień profilu 
hospicjum na fb jest 2364. W ciągu roku na fb ukazało się ok. 200 postów (średnio jeden na dwa dni), w 
tym 20 grafik. Średni zasięg informacji (posta) wynosi/dociera do ponad 5 tys. osób. W 2017 roku 
zaczęliśmy wydawać nasz drukowany Informator Hospicjum.
Ukazały się cztery numery. Tematyka dotyczyła bieżących wydarzeń z działalności hospicjum, w tym 
uruchomienia i efektów programu opieki nad osobami niesamodzielnymi. Wydanie skierowane jest do 
sympatyków i wolontariuszy hospicjum oraz osób, które dotychczas nie zetknęły się z działalnością 
hospicjum. Trwały również prace nad nową stroną internetową hospicjum, a na starej stronie 
ukazywały się systematyczne informacje, aktualności, ogłoszenia o zapytaniach ofertowych i rekrutacji 
chorych. 
Nowa strona internetowa hospicjum ma wszystkie nowoczesne rozwiązania sprzyjające: atrakcyjnej 
formie wizualnej przekazywania informacji o działalności hospicjum, szybkiej i prostej metodzie 
przekazywania hospicjum pieniędzy, precyzyjnej metodzie pozyskiwania kontaktów do osób 
wspierających hospicjum w celu utrzymywania i rozwijania tych relacji oraz pozyskiwania nowych 
Darczyńców.
W 2017 r. zarejestrowano hospicjum: na platformie „Fani Mani” oraz „Idea Fair Play”, które 
umożliwiają poprzez zakupy lub ubezpieczenia przekazywanie pieniędzy na hospicjum,.

W 2017 roku prowadziliśmy również intensywną akcję 1%. Wykonaliśmy plakaty, ulotki, zamieściliśmy 
liczne artykuły i wywiady w prasie i na stronach internetowych, uruchomiliśmy reklamę na facebooku. 
W biurze naszego hospicjum była możliwość rozliczenia deklaracji PIT. Promocja naszego hospicjum 
przyczyniła się do pozyskania wielu darczyńców, sponsorów, osób ofiarowujących nam 1%.
W 2017 r. zwiększyła się kwota pozyskanego 1%, która wyniosła 238.723,32 złotych.
Pozyskaliśmy środki finansowe z kwest i darowizn na kwotę 197.445,75 złotych.

Podsumowując rok 2017 był rokiem bardzo intensywnej pracy w każdym z omówionych obszarów 
naszej działalności. Udało nam się wdrożyć nowy kierunek naszej posługi opiekę nad osobami 
niesamodzielnymi, a w opiece u chorych w ramach hospicjum domowego staraliśmy się wzmocnić 
zespół i usprawnić jego pracę. Rozpoczęliśmy prace modernizujące magazyn. Poszczególne zespoły 
hospicyjne spotykały się systematycznie realizując swoje zadania i rozwijając coraz śmielsze 
zamierzenia. Hospicjum jest coraz bardziej rozpoznawalne w naszym środowisku. Wiele osób utożsamia 
się z nami chociażby przez fakt uczestnictwa w naszych akcjach. Coraz więcej osób pragnie nam 
pomagać i wspiera nas w pośredni lub bezpośredni sposób. Idea hospicyjna, pomocy najbardziej 
potrzebującym, opieki i serca jest obecna i czyni nas mocnymi nawet w sytuacjach po ludzku 
wydających się trudnymi. Działania podjęte w 2017 roku płynnie kontynuowane będą i rozwijane w 
roku bieżącym.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

900

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia, w tym działalność 
lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, 788 i 905)

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

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

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

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

86.90.E
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,097,380.43 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,097,376.40 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 4.03 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

112,307.35 zł

436,444.71 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 238,723.32 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 609,252.06 zł
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60,500.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 238,553.75 zł

372.00 zł

197,445.75 zł

0.00 zł

23,736.00 zł

0.00 zł

17,000.00 zł

2.4. Z innych źródeł 10,851.30 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 202,550.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 238,723.32 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: 753,889.91 zł 238,723.32 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

751,268.05 zł 238,723.32 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

121.86 zł

0.00 zł

2,500.00 zł 0.00 zł

1 Działalność statutowa Hospicjum 238,723.32 zł

1 Budowa Domu Ojca Pio 176,771.32 zł

2 Działalność bieżąca - opieka nad chorymi 61,952.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 346,108.35 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

7.0 osób

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

150.00 zł

0.00 zł
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

4.0 etatów24.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

39.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

5.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 470,766.40 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

202,227.24 zł

189,239.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

12,988.24 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 268,539.16 zł

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

470,766.40 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 470,766.40 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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)

1,797.65 zł

46.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

41.00 osób

5.00 osób

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)

25.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

25.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

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

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

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

Urząd Miejski w Pszczynie 43,000.00 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 17,500.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

4,793.00 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 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 Marszałkowski Województwa Śląskiego 1

2 Urząd Miejski w Pszczynie 1

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

1 „Społeczność siłą rozwoju – 
rozwój usług opiekuńczych 
na terenie objętym LSR 
Ziemia Pszczyńska”

Celem głównym projektu jest 
ułatwianie dostępu do 
przystępnych, niedrogich, 
trwałych oraz wysokiej jakości 
usług
opiekuńczych i 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych świadczonych w 
miejscu zamieszkania. Celem 
szczegółowym jest wzrost
dostępności i jakości usług 
społecznych zapobiegających 
ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu na całym obszarze 
LSR Ziemia
Pszczyńska (LSR ZP). Założeniem 
działań projektu jest wzrost 
dostępności i wyrównania 
dysproporcji terytorialnych w 
zakresie
usług społecznych przek

Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego

112,307.35 zł
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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/20180618 Data wypełnienia sprawozdania
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