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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-12

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

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

ELŻBIETA OPITEK PRZEWODNICZĄCA TAK

KATARZYNA SZCZEPANIAK CZŁONEK 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

Rok 2018 był rokiem dużych zmian organizacyjnych w naszym Hospicjum. Zmiany te były podyktowane trwającym procesem 
profesjonalizacji zarządzania w celu maksymalizacji osiągnięć planowanych działań. Od 2017 roku hospicjum realizuje model 
zarządzania celami, polegający na określeniu celów rocznych i ich realizacji w podziale kwartalnym 
i miesięcznym. Wyłoniony zespół liderów określił główne cele na rok 2018 i przyjął idące za tym odpowiedzialności. Z sześciu 
osób utworzono pary wspierające się w realizacji zadań. 
Urszula Napierała i Mariola Rakoczy współpracowały w zakresie koordynacji zespołu medycznego i zespołu do opieki nad 
osobami niesamodzielnymi i realizowały następujące zadania roczne:
1. W zespole medycznym usystematyzowanie procedur, regularne prowadzenie sprawozdawczości do NFZ, utrzymywanie 
dobrych relacji w zespole medycznym 
i sprawne zarządzanie magazynem aptecznym.
2. Stabilizacja zespołu medycznego w kierunku wyłonienia zespołu złożonego 
z zatrudnionych 3 lekarzy i 4 pielęgniarek działającego profesjonalnie, sprawnie 
i zgodnie z zasadami idei hospicyjnej.
Renata Gazda i Beata Zamlewska-Pałyga wspierały się w koordynacji prac zespołu wolontariuszy oraz prac związanych z 
promocją. Ich zadania roczne to:
1. Stworzenie zespołu aktywnych, zintegrowanych wolontariuszy niemedycznych około 10 osób, którzy chętnie pracują w 
zespołach zadaniowych i są włączeni we wspólnotę hospicyjną.
2. Sprawne realizowanie akcji zewnętrznych wg ustalonego harmonogramu w celu promocji idei hospicyjnej i pozyskiwania 
funduszy na budowę Domu Ojca Pio.
3. Reorganizacja magazynu, wdrożona wypożyczalnia, działający obieg dokumentów 
i pobierane kaucje, czynsz za sprzęt.
4. Profesjonalne i regularne promowanie ok. 20 wydarzeń hospicyjnych we wszystkich kanałach komunikacji (Twitter, Instagram, 
FB), na nowej stronie www, w mediach, przez newslettera i informatorze drukowanym.
Elżbieta Opitek i Teresa Buczak realizowały następujące zadania roczne:
1. Wykonanie maksymalnych robót na budowie tzn. instalacje elektr, wod-kan, CO, wentylacje, ścianki działowe, okna, 
otynkowanie.
2. Pozyskanie 5 mecenasów z Pszczyny na kwotę 200.000 złotych i 5 osób stale wspomagających prace budowlane oraz 
uzyskanie nowych źródeł finansowania (fundacje, osoby prywatne, darczyńcy) na kwotę 200.000 złotych.
3. Sprawne zarządzanie dotacją z Unii Europejskiej i złożenie kolejnych wniosków na następne lata na kwotę 1 mln złotych.
4. Stworzenie świetnie działającego i profesjonalnie zarządzanego biura, które ma ustalony obieg dokumentów, wdrożone 
systemy, przeszkolonych ludzi.
Zadania roczne zostały w większości zrealizowane. Natomiast niektóre zmiany wykonywanych zadań wynikały z pojawiających 
się nowych okoliczności i zobowiązań wpływających na priorytety realizowanych czynności.
Wprowadzone zasady współpracy w parach liderów oraz podział odpowiedzialności za konkretne zadania przyczynił się do 
wzrostu efektywności naszej pracy, poszerzenia możliwości niesionej pomocy i przyśpieszyły nasz rozwój. Praca liderów 
przełożyła się na pogłębienie relacji w całym hospicjum i stworzenie dobrze rozwiniętych i sprawnie działających zespołów. 
Zespoły te to: zarząd, zespół liderów, zespół medyczny, zespół wolontariuszy opiekujących się osobami chorymi, zespół 
opiekujący się osobami niesamodzielnymi, zespół magazynu, zespół plastyczny, zespół do utrzymania porządku, zespół 
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administracyjno-biurowy, zespół do spraw budowy. 
Praca zespołowa wpłynęła na pojawienie się wielu nowych inicjatyw, a już istniejące znacznie się rozwinęły.

Głównym zadaniem w 2018 roku była budowa Domu Ojca Pio. Początkiem roku ogrodziliśmy teren naszej budowy oraz 
wykonaliśmy ścianki działowe oraz dodatkowe okno w jadalni Ośrodka opieki nad osobami starszymi. W maju 2018 r. 
przeprowadziliśmy konkurs na wykonanie instalacji elektrycznej, IT, instalacje słaboprądowe, systemu sygnalizacji pożaru w 
Domu Opieki i Przychodni. Odebranie prac nastąpiło 31 sierpnia 2018r. W sierpniu zaprosiliśmy także do składania ofert na 
realizację wewnętrznych instalacji sanitarnych wod-kan. We wrześniu podpisaliśmy umowę z firmą  „PUCHAŁKA” 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stanisław Puchałka, a ostatecznie odbiór prac nastąpił 21 grudnia 2018 r. W październiku 
rozpoczęto również prace tynkarskie wewnątrz budynku, które zakończono 30 listopada. Końcem roku zakupiliśmy również 
drzwi zewnętrzne do dwóch pomieszczeń pomocniczych i kotłowni. Łącznie na budowę w 2018 roku wydatkowaliśmy kwotę 
261 740,60 złotych. W ciągu całego roku odbywały się spotkania w zespole do spraw budowy z projektantem, poszczególnymi 
wykonawcami oraz inspektorem nadzoru budowlanego. Dokonano analizy dalszych kosztów budowy i zaplanowano prace na 
rok 2019. Przewidujemy wykonanie instalacji CO i gazu, wykonanie wylewek i w zależności od pozyskanych środków wykonanie 
instalacji wentylacji i klimatyzacji. Dzięki wygranej dotacji z budżetu obywatelskiego planujemy wykonać elewację budynku, a 
także równolegle wykonać opaskę żwirową wokół budynku i podejścia.

W 2018 r. kontynuowaliśmy nowy kierunek naszej działalności – opiekę nad osobami niesamodzielnymi w ich domach. Zdobyte 
środki finansowe w ramach dotacji na realizację  projektu pn. „Społeczność siłą rozwoju – rozwój usług opiekuńczych na terenie 
objętym LSR Ziemia Pszczyńska” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wyniosły w 2018 r. 489 993,10 
złotych a całkowita kwota pozyskanych środków od początku realizacji projektu to wartość 650 845,12 złotych. Projekt 
umożliwił nam objęcie opieką osoby niesamodzielne, zależne, starsze w ich domach. Łącznie zaopiekowaliśmy się 45 osobami, 
które otrzymały kompleksową i całkowicie bezpłatną pomoc zarówno opiekunek jak i specjalistów w tym pielęgniarek, 
psychologów/terapeutów, fizjoterapeuty. Wypracowane zasady obejmowania opieką, dokumentacja, zasady zespołowej pracy, 
wymiany doświadczeń i wypracowywania najlepszych rozwiązań dla osób chorych i ich rodzin stanowią dużą wartość 
umożliwiającą kontynuację takiej opieki oferowanej przez Hospicjum. Uruchomienie nowego kierunku sprawowanej opieki 
okazało się kołem zamachowym dla rozwoju hospicjum. Oprócz zdobytych doświadczeń i przyjętych zasad opieki dzięki dotacji 
możliwe było pozyskanie specjalistów i opiekunek stale współpracujących w oparciu o umowy o pracę czy umowy 
cywilnoprawne. Z dotacji wyposażyliśmy również stanowiska pracy oraz zakupiliśmy potrzebne w trakcie opieki środki 
pielęgnacyjne, ochrony osobistej, opatrunkowe czy higieniczne. Zdobyte doświadczenie w realizacji projektu dofinansowanego 
z Unii Europejskiej pozwoliło na wykorzystanie stworzonego potencjału kadrowego w następnych latach naszej działalności w 
tym w tworzonym ośrodku dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi, starszymi.
Na bazie uzyskanych doświadczeń w 2018 r. złożyliśmy kolejne trzy wnioski o dofinansowanie są to projekty:
1. Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego na kwotę dofinansowania 1 482 304,23 złote.
2. Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego na kwotę dofinansowania 893 701,73 złote.
3. Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej na kwotę dofinansowania 738 865,47 złote.
Łączna wartość dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota 3 114 871,43 złote. Wszystkie trzy 
wnioski na ten moment przeszły pozytywną ocenę formalną i czekają na ostateczną ocenę.
 
Rozwój i reorganizacja dotyczyła wszystkich obszarów naszej działalności.

W 2018 roku otoczyliśmy całościową opieką 170 chorych i ich rodziny. Łączny czas opieki to 7705 osobodni to tak jakbyśmy 
przez 365 dni roku mieli stale pod opieką 21 osób.
Obecnie obejmujemy opieką jednaczasowo powyżej 40 do 50 osób chorych i ich rodziny. 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. Obecnie mamy w naszym zespole medycznym dwie lekarki zatrudnione na umowę o pracę. Są to pani Katarzyna 
Kolasa - specjalista rehabilitacji medycznej będąca w trakcie realizacji specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz pani 
Barbara Korczyńska specjalista geriatra, specjalista rehabilitacji medycznej. Nadzór merytoryczny nad zespołem medycznym 
sprawuje Kierownik Medyczny – specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej, internista, pulmonolog dr Grażyna Dyczek-
Wejster. 
W 2018 r. zatrudniliśmy również na umowę o pracę dwie pielęgniarki – panią Urszulę Napierałę jako pielęgniarkę koordynującą 
na pół etatu oraz panią Barbarę Duży na pełny etat.
Wszystkie osoby zatrudnione na umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne posiadają bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe. 
Łączna ilość osób zatrudnionych w Hospicjum to 34 osoby w tym 12 osób na umowę o pracę. Obecnie w zespole mamy 11 
pielęgniarek i 8 lekarzy. W 2018 r. zweryfikowano prowadzoną dokumentację medyczną i dostosowano ją do wszystkich zaleceń 
zgodnych z najlepszymi praktykami. Oddana dokumentacja jest na bieżąco sprawdzana i w uzupełniana zgodnie z wymaganiami 
NFZ. Odbywają się regularne spotkania zespołu medycznego podczas, których omawiane są trudniejsze problemy medyczne u 
chorych oraz prowadzone są systematyczne szkolenia wewnętrzne. Zespół uczestniczy również w szkoleniach i konferencjach 
zewnętrznych.
Kontrakt z NFZ zrealizowany został w pełni i wypłacono nam nadwykonania. Łączna kwota otrzymana z NFZ to wartość 

Druk: NIW-CRSO 4



355.811,52 złotych. 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. 
Ponadto przez cały rok kontynuowane były spotkania Wspólnoty Rodzin Osieroconych pod kierunkiem Róży Polak – pedagoga i 
terapeuty oraz Jolanty Wanot – psychologa i terapeuty.

W magazynie środków opatrunkowych i higienicznych jak co roku przeprowadzono inwentaryzację leków i materiałów 
opatrunkowych. 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. W ubiegłym 
roku dokonaliśmy remontu tego magazynu. Pomieszczenie zostało wymalowane, wymieniono oświetlenie oraz zamontowano 
aż pod sufit metalowe regały na których rozmieszczono cały potrzebny asortyment. Z dotacji unijnej zakupiliśmy: profesjonalne 
zegarowe aparaty do pomiaru RR -4 szt. torby medyczne dla lekarzy i pielęgniarek - 5 szt., środki do toalety i pielęgnacji ciała, 
środki do dezynfekcji rąk i chusteczki dezynfekujące do rąk personelu medycznego, środki do dezynfekcji powierzchni i 
sprzętów medycznych, łatwoślizgi dla chorych, baseny do mycia głowy w łóżku, podkłady Seni, plastry i jałowe plastrowe 
opatrunki na rany. Z dotacji z gmin Pszczyna i Goczałkowice-Zdrój zakupiono: elektrycznie podnoszone kozetki do badań 
lekarskich i rehabilitacyjnych jako wyposażenie do gabinetów lekarskich planowanych Poradni Geriatrycznej i Med. Paliatywnej 
oraz 50 sztuk specjalnych materacy wraz z pokrowcami z powłoką nadającą się do dezynfekcji.

W magazynie sprzętu w 2018 roku zrobiono remont pierwszego pomieszczenia i myjni. Wymieniono instalacje elektryczną oraz 
przygotowano się do rozbudowy tej instalacji w kolejnych pomieszczeniach magazynu. Wbudowano nowe oświetlenie, 
wymalowano pomieszczenia oraz zakupiono meble jako ciąg roboczy w pomieszczeniu przy myjni.
Wprowadzono dyżury porządkowe w magazynie. Przygotowano karty wypożyczeń sprzętu 
i cały obieg dokumentacji tak by w styczniu 2019 r. wprowadzić nowe zasady wypożyczeń oparte o przygotowany regulamin, 
umowy oraz protokoły przekazania i zwrotu. Po długich konsultacjach ustalono, że z wprowadzonych opłat za wypożyczenie 
sprzętu zwolnione będą wszystkie osoby będące pod opieką hospicjum domowego oraz wszystkie te osoby które ze względu na 
swoją trudną sytuację zwrócą się z wnioskiem o zwolnienie. Każdorazowo zarząd będzie podejmował decyzje o przychyleniu się 
do wniosku. 
W październiku 2018 r. odbyła się kontrola Sanepidu, która dotyczyła wprowadzonych procedur dekontaminacji wypożyczonego 
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Kontrola oceniła nasz magazyn pozytywnie wprowadzając kilka zaleceń 
pokontrolnych związanych między innymi z utylizacją materacy.
Cały 2018 r. prowadzono systematyczne wypożyczenia. W 2018 roku ilość wypożyczeń samych łóżek wyniosła 552 to tak jakby w 
ciągu całego roku w dni robocze codziennie dwa łóżka były wypożyczane, dowożone i odbierane. Cały sprzęt poddawany jest 
systematycznym kontrolom i serwisowany. Sprzęt posiada paszporty techniczne. 

W 2018 r. przenieśliśmy również nasze biuro do nowych udostępnionych przez proboszcza pomieszczeń o łącznej powierzchni 
42m2. Nowe pomieszczenia zostały wyremontowane. Wykonano instalację elektryczną, IT, sufit podwieszany, wymieniono 
oświetlenie pomieszczenia wymalowano i zakupiono meble biurowe. 
W związku z wymogami RODO wszystkie meble zaopatrzono w zamki i ustalono obieg kluczy i listy dostępowe. Wszystkie osoby 
korzystające z danych osobowych zostały przeszkolone i upoważnione do przetwarzania.
W 2018 r. przygotowywaliśmy się również do wdrożenia ISO 9001:2015 – certyfikacji systemu zarządzania jakością stosowanego 
w naszym hospicjum. Wdrożone zostały procedury medyczne, a ich ilość i zakres jest stopniowo poszerzany. Wdrożone zostały 
również procedury dekontaminacji oraz procedury związane z ochroną danych osobowych. Ostatecznie audyt przeszliśmy 25 
stycznia 2019 r. i uzyskaliśmy certyfikat.

W roku 2018 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 68.493,97zł z tego z dotacji 45.000,00 zł. Otrzymaliśmy również w ramach małych grantów 10.000 złotych na zakup 
materacy wraz z pokrowcami. Z Gminy Goczałkowice-Zdrój na projekt „Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, 
przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej”, której koszt realizacji wyniósł 41.243,09zł z 
tego z dotacji 17.500,00 zł. 
W ramach konkursu Odlottowa Jazda Fundacji Lotto udało się wygrać 20.000,00 złotych. 
W 2018 r. wygraliśmy również Budżet Obywatelski na 2019 r. w kwocie 100.000 złotych. 
W ramach tego budżetu chcemy wykonać elewację na naszej budowie.

W 2018 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. Od maja do lipca trwało szkolenie wstępne dla wolontariuszy zakończone przydzieleniem każdej nowej osobie jej 
Anioła Stróża spośród starszych stażem wolontariuszy. Na comiesięcznych spotkaniach zespołu medycznego odbyły się 
szkolenia wewnętrzne. Zorganizowaliśmy również cykl szkoleń prowadzonych przez psychologa i terapeutę Leszka  Kaplera 
„Szkoła Pomagania” oraz szkolenia prowadzone przez naszego psychologa i pedagoga Jolantę Wanot i Różę Polak „Terapia 
Simontona”. Zorganizowane zostały również spotkania grup wsparcia zarówno dla opiekunów osób niesamodzielnych jak i dla 
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wolontariuszy, których celem było dzielenie się swoimi doświadczeniami w posłudze u chorego. Odbywały się cykliczne 
comiesięczne spotkania zespołu plastycznego efektem których było wykonanie pięknych ozdób 
i przedmiotów następnie oferowanych na różnych kiermaszach.  
Z okazji 100 –lecia stygmatów oraz w 50 – lecie narodzin dla Nieba św. Ojca Pio uczestniczyliśmy w dwudniowych rekolekcjach 
w sanktuarium Św.Ojca Pio na Górce Przeprośnej w Częstochowie, które poprowadził O. Ludwik Kordoń oraz O.Jan z Instytutu 
Chrystusa Ukrzyżowanego.  

Jak co roku uczestniczymy i organizujemy akcje, kwesty, koncerty. Wpisane są one w nasz roczny plan promocyjny. W styczniu 
odbył się nasz coroczny koncert noworoczny 
z podsumowaniem akcji „Zdobywamy szczyty” w której wzięło udział 488 osób, braliśmy udział w zorganizowanym na naszą 
rzecz przez panów Tomasza Bratka i Jacka Kotajnego balu Starosty Pszczyńskiego oraz koncercie charytatywnym „Witek Muzyk 
Ulicy”,  w marcu zorganizowaliśmy Kiermasz Wielkanocny, w maju braliśmy udział w Festiwalu Organizacji Samorządowych.  W 
październiku odbył się coroczny koncert z okazji Światowego Dnia Hospicjów i Medycyny Paliatywnej połączony z wręczeniem 
dorocznych nagród hospicjum dla wyjątkowych Darczyńców i Wspierających.  W przeddzień koncertu odbyła się już trzecia 
edycja „Nocnego biegu po Pszczynie” w której uczestniczyło 673 osoby. W trakcie kwesty 1 listopada byliśmy obecni na 12tu 
cmentarzach w powiecie pszczyńskim i zebraliśmy 48 tys. złotych. W grudniu byliśmy z naszymi ozdobami na Kiermaszu 
Bożonarodzeniowego na rynku pszczyńskim. 
Po raz pierwszy uruchomiliśmy akcję Znaki Nadziei - akcja zainicjowana w 2018 r. z okazji 50. rocznicy śmierci Ojca Pio i 100. 
rocznicy otrzymania przez naszego patrona stygmatów, zgromadziła 20 szkół i przedszkoli z całego powiatu pszczyńskiego oraz 
dwie jednostki urzędu miasta, dwie firmy, Agencję Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej oraz pszczyńską filię Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach (w sumie wydano 26 tablic Znaki Nadziei, które pojawią się w różnych przestrzeniach 
publicznych całego powiatu).
Wszystkie te akcje, kwesty, koncerty wpłynęły na promowanie idei hospicyjnej w bardzo szerokim gronie ludzi i w różnych 
środowiskach. Przyniosły również wymierne skutki w postaci wpływów ze zbiórek w wysokości 110.980,10 złotych oraz 
wpływów z koncertów 14.189, 68 złotych co stanowi kwotę ponad dwukrotnie większą w stosunku do poprzedniego roku. 
 Przez cały 2018 r. kontynuowaliśmy i rozwijaliśmy współpracę ze szkołami i przedszkolami. W miejscach tych odbywały się 
prelekcje z naszym udziałem, koncerty i zbiórki na naszą rzecz.
Uruchomiliśmy również nową stronę internetową hospicjum umożliwiającą wykorzystanie pozyskiwania darowizn drogą online. 
Podobną funkcjonalność uruchomiliśmy na facebooku. Z obu tych źródeł pozyskaliśmy wpłaty w wysokości 21.249,27 złotych.
Wydaliśmy 3 numery drukowanego Informatora hospicjum oraz zrealizowaliśmy dwa filmowe spoty promocyjne dotyczące: 
Hospicyjnej Odlotowej Drużyny Rowerowej 
z udziałem Stanisława Gazdy oraz głosowania na projekt hospicjum w Pszczyńskim Budżecie Obywatelskim. Opracowaliśmy i 
wdrożyliśmy nowy papier firmowy, metki na rękodzieło artystyczne hospicjum, opracowano teczki, wizytówki. Wdrożyliśmy 
logo hospicjum z wizerunkiem patrona, zaprojektowaliśmy i zakupiliśmy parasole z logo hospicjum ( 30 sztuk) oraz dokupiliśmy 
następną partię kamizelek hospicyjnych. 

W 2018 roku prowadziliśmy 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 2018 r. zwiększyła się kwota pozyskanego 1%, która wyniosła 247.326,12 złotych.
Dzięki kontaktom z darczyńcami, akcjom i promocji idei pozyskaliśmy wiele wspierających nas osób, a środki finansowe z kwest i 
darowizn zwiększyły się 1,5 raza do kwoty 333.137,53 złotych.

Podsumowując rok 2018 był intensywnym rokiem prac związanych z naszym rozwojem. Każdy z przedstawionych obszarów 
rozwijał się i wpływał na pozostałe. Rok miniony był rokiem związanym ze wzrostem profesjonalizmu naszej organizacji poprzez 
wzrost naszych kompetencji ostatecznie udokumentowanych zdobyciem certyfikatu ISO. Nastąpiła stabilizacja zespołów i ich 
rozwój. Coraz więcej osób utożsamia się z nami i pragnie wspierać nas a także dołączyć do naszego grona. Rozszerzliśmy i 
utrwaliliśmy nowy kierunek naszej działalności opiekę nad osobami niesamodzielnymi. Zwiększyliśmy liczbę osób którym 
pomagamy w chorobie z 30 do powyżej 55 objętych opieką jednoczasowo w tym chorzy terminalnie i osoby niesamodzielne. 
Zmodernizowaliśmy magazyn i przygotowaliśmy go do wdrożenia nowych zasad wypożyczeń. Uruchomiliśmy nowe biuro wraz z 
wdrożeniem szeregu procedur i zasad postępowania. Rozwinęliśmy zespoły i ich działania wokół liderów poszczególnych 
obszarów. Wykonaliśmy kolejne prace na budowie i na ten cel zabezpieczyliśmy środki finansowe. Ilość zrealizowanych zadań 
była bardzo duża, ale  w trakcie ich realizacji staraliśmy się pamiętać o tym co najważniejsze w posłudze hospicyjnej, o drugim 
człowieku. Rozwój hospicjum to rozwój każdego z nas, wzajemnie na siebie wpływamy i tworzymy tak wyjątkową wspólnotę.
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

NIE DOTYCZY

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

950

0

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Działalność charytatywna.
6. Działalność na rzecz integracji oraz rozwijania 
kontaktów współpracy międzynarodowej.
7. Prowadzenie działalności informacyjno-
szkoleniowej.
8. Realizowanie programów profilaktycznych i 
zdrowotnych.

86.22.Z 5 000,00 zł

2 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 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. Działanie na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 5. Działalność 
charytatywna. 6. Działalność na rzecz integracji 
oraz rozwijania kontaktów współpracy 
międzynarodowej. 7. Prowadzenie działalności 
informacyjno-szkoleniowej. 8. Realizowanie 
programów profilaktycznych i zdrowotnych.

88.10.Z 1 000,00 zł
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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 zysków i strat) 1 721 335,61 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 719 130,66 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3

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 nie sklasyfikowana.
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. Działanie na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 5. Działalność 
charytatywna. 6. Działalność na rzecz integracji 
oraz rozwijania kontaktów współpracy 
międzynarodowej. 7. Prowadzenie działalności 
informacyjno-szkoleniowej. 8. Realizowanie 
programów profilaktycznych i zdrowotnych.

86.90.E 2 693,28 zł
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,34 zł

e) pozostałe przychody 2 204,61 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 367 618,21 zł

2.4. Z innych źródeł 352 354,58 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 247 326,12 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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

1 DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA HOSPICJUM 247 326,12 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 247 326,12 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 754 036,70 zł

w 
tym:

561 536,70 zł

20 000,00 zł

172 500,00 zł

0,00 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

w 
tym:

291,00 zł

14 189,68 zł

20 000,00 zł

333 137,53 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 829 248,55 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 391 193,03 zł 247 326,12 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

889 882,11 zł 247 326,12 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,06 zł

245 515,98 zł

255 794,88 zł 0,00 zł

1 BUDOWA DOMU ŚW. OJCA PIO 238 632,84 zł

2 DZIAŁALNOŚC BIEŻĄCA - OPIEKA NAD CHORYMI 8 693,28 zł

0,00 zł

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

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

12 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

8,30 etatów

20 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

50 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

50 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 891 067,68 zł

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

891 067,68 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 750,19 zł

52 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

49 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

453 773,02 zł

453 773,02 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 437 294,66 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 891 067,68 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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. 
Dostarczanie potrzebnego 
chorym sprzętu medycznego i 
rehabilitacyjnego.

Urząd Miejski w Pszczynie 45 000,00 zł

2 Realizacja V etapu budowy 
Hospicjum – Domu Św. Ojca 
Pio przy ul. M. Skłodowskiej-
Curie w Pszczynie

Wykonanie wewnętrznych 
instalacji sanitarnych wod-kan 
w budynku Domu Opieki i 
Przychodni Hospicjum Ojca Pio 
w Pszczynie

Urząd Miejski w Pszczynie 100 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 224,14 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 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

3 Podniesienie standardów w 
zakresie opieki zdrowotnej 
dla mieszkańców Gminy 
Pszczyna

Poprzez realizację zadania 
przewidujemy zwiększenie 
komfortu i bezpieczeństwa 
osób chorych poprzez 
profesjonalnie wyposażony 
sprzęt – łóżka rehabilitacyjne.

Urząd Miejski w Pszczynie 10 000,00 zł

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

Dzięki środkom z dotacji 
pragniemy otoczyć 
profesjonalną opieką chorych i 
ich rodziny, sprawnie 
dostarczać sprzęt medyczny i 
rehabilitacyjny, leki oraz środki 
opatrunkowe.

Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 17 500,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego

538 537,77 zł
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Teresa Buczak, Mariola Rakoczy, 
Urszula Napierała, Renata Gazda, 

Beata Zamlewska-Pałyga
Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 1

2 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach 1

3 Urząd Miejski w Pszczynie 1

4 Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 1
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