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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-14

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

2002-09-17

2007-11-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27657742900000 6. Numer KRS 0000130935

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

TERESA BUCZAK PREZES TAK

URSZULA NAPIERAŁA WICEPREZES TAK

RENATA GAZDA SKARBNIK TAK

MARIOLA RAKOCZY WICEPREZES TAK

BEATA ZAMLEWSKA-
PAŁYGA

SEKRETARZ TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MARIA IRZYK CZŁONEK TAK

ELŻBIETA OPITEK PRZEWODNICZĄCA TAK

KATARZYNA SZCZEPANIAK CZŁONEK TAK

HOSPICJUM ŚW. OJCA PIO

Druk: NIW-CRSO 1



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 2019 był trzecim rokiem działania naszej organizacji w oparciu o model zarządzania przez cele. Na ten rok utworzyliśmy 
dziesięć głównych zadań. Wśród nich do najważniejszych należało zabezpieczenie finansów pozwalających na rozwój naszych 
głównych kierunków działania tzn. opieka nad osobami w terminalnym stadium chorób nowotworowych, opieka nad osobami 
starszymi, niesamodzielnymi oraz działalność wypożyczalni sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Zabezpieczenie środków 
finansowych wiązało się ze stale wzrastającą liczbą osób chorych potrzebujących pomocy w zakresach sprawowanej opieki. By 
móc pomagać chorym konieczne było wdrożenie długofalowego planu i systematyczne jego realizowanie. W ten sposób po raz 
kolejny zespół sześciu osób opracował plan roczny i każda osoba z zespołu wzięła na siebie odpowiedzialność za swój 
zdefiniowany obszar. Co miesiąc tworzone były, realizowane, weryfikowane i oceniane plany miesięczne, a co kwartał kwartalne.
Zadania roczne zostały w większości zrealizowane, a niektóre zmiany planu wynikały 
z pojawiających się nowych sytuacji. Praca liderów zaowocowała wzrostem efektywności, poszerzeniem możliwości niesienia 
pomocy i przyśpieszyły rozwój.
Wprowadzone zasady współpracy przeniesiono na pracę w całych zespołach. Poprawiła się komunikacja i pogłębiły się relacje w 
całym hospicjum. Praca zespołowa wpłynęła na pojawienie się wielu nowych inicjatyw, a już istniejące znacznie się rozwinęły.

By pomagać chorym i ich rodzinom po stronie naszego hospicjum leży zabezpieczenie środków, kadr i warunków realizacji takiej 
pomocy. Ponieważ w czerwcu 2019 roku kończył się pięcioletni kontrakt z NFZ już w lutym przygotowywaliśmy własną ofertę na 
następne 
5 lat. Ostatecznie przystąpiliśmy do konkursu i otrzymaliśmy kontrakt początkowo na 
27 osób objętych jednoczasową pomocą, a po ogłoszeniu przez NFZ drugiego konkursu zwiększyliśmy nasz kontrakt aż do 46 
osób jednoczasowo pod opieką, gdy tymczasem lata wcześniejsze to kontrakt na 9 chorych. Podpisanie umowy z NFZ na 46 
chorych jest ogromnym sukcesem naszej organizacji i uwieńczeniem długoletnich wysiłków by stworzyć stabilny zespół 
profesjonalistów – obecnie mamy trzech lekarzy i cztery pielęgniarki zatrudnione na umowy o pracę oraz pięciu lekarzy, siedem 
pielęgniarek, trzech psychologów/terapeutów, dwóch fizjoterapeutów zatrudnionych na umowy cywilno-prawne. Stabilny 
zespół to podstawa i warunek umożliwiający niesienie pomocy chorym i ich rodzinom. Zespól ten jest wysoko kwalifikowany 
osiem pielęgniarek posiada specjalizację z pielęgniarstwa w medycynie paliatywnej (siedmiu z nich hospicjum tą specjalizację 
sfinansowało). Nasz kierownik medyczny pani doktor Grażyna Dyczek-Wejster jest specjalistą chorób wewnętrznych, 
pulmonologiem i specjalistą w medycynie paliatywnej. Przed kontraktowaniem wdrożyliśmy procedury pracy i uzyskaliśmy 
certyfikat jakości ISO 9001:2015. Wdrożenie certyfikatu potwierdza sprawne zarządzanie we wszystkich obszarach działalności w 
tym zarządzaniu ryzykiem zawodowym, obiegiem dokumentacji medycznej, wdrożeniem procedur sanitarnych, medycznych, 
BHP, sprawnym działaniu  serwisowanego 
i atestowanego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, wdrożeniu polityki bezpieczeństwa danych, stosowaniu przepisów 
prawa, sprawozdawaniu. 
Wprowadzono cotygodniowe spotkania zespołu medycznego – osób zatrudnionych, a raz w miesiącu spotkanie całego zespołu 
w trakcie którego prowadzone są szkolenia wewnętrzne. Spotkania zespołów pozwalają na omówienie złożonych sytuacji u 
chorych i wypracowanie najlepszych dla nich rozwiązań.

Nasze hospicjum w 2019 r. przygotowywało się również do konkursów w zakresie Pielęgniarskiej opieki długoterminowej i na 
świadczenia w Poradni medycyny paliatywnej. 
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Ostatecznie jednak nie uzyskaliśmy kontraktu z Pielęgniarskiej opieki długoterminowej 
z uwagi na zbyt małą ilość przeznaczonych na ten cel środków. Do konkursu na Poradnię nie przystąpiliśmy, gdyż narzucone 
przez NFZ warunki realizacji świadczeń nie były do zaakceptowania. Tym samym uruchomiliśmy Poradnię medycyny paliatywnej 
bez kontraktu 
z NFZ. Do poradni przesuwamy chorych w sytuacji ich poprawy zdrowia, gdy wystarczy ambulatoryjna pomoc i zmniejszona ilość 
wizyt. 
W połowie roku zasięg naszej pomocy chorym hospicyjnym został zwiększony o Tychy, gdyż hospicjum tyskie nie otrzymało 
kontraktu. Była to również próba naszej wydolności. Obecnie niesiemy pomoc nie tylko na terenie powiatu pszczyńskiego, ale 
także bieruńsko-lędzińskiego, czechowickiego.

W 2019 roku otoczyliśmy całościową opieką 214 chorych i ich rodziny. Łączny czas opieki to 13242 osobodni to tak jakbyśmy 
przez 365 dni roku mieli stale pod opieką 36 osób. Miesięcznie obejmujemy opieką od 40 do 50 chorych i ich rodziny. Chorzy 
przebywają pod naszą opieką od paru dni do kilku miesięcy. W 2019 r. zatrudniliśmy na umowę o pracę lekarza pana Janusza 
Ziemnickiego oraz od 1 stycznia 2019 r. pielęgniarkę – panią Barbarę Moń. Wszystkie osoby zatrudnione na umowy o pracę lub 
umowy cywilno-prawne posiadają bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe. Łączna ilość osób zatrudnionych w Hospicjum to 
końcem 2019 r. 44 osoby w tym 17 osób na umowę o pracę. 
Kontrakt z NFZ zrealizowany został w pełni i wypłacono nam 80 % nadwykonań. Łączna kwota otrzymana z NFZ to wartość 572 
751,73 złotych co w porównaniu z rokiem 2018 stanowi wzrost o 216 940,21 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. Chorych lżejszych w sytuacjach tego 
wymagających przesuwaliśmy do Poradni paliatywnej. Opracowano pełną dokumentację poradni i ustalono warunki 
dokonywanych przesunięć oraz obieg dokumentacji.
Przez cały rok kontynuowane były spotkania Wspólnoty Rodzin Osieroconych pod kierunkiem Róży Polak i Jolanty Wanot – 
psychologów/terapeutów.

Od 2017 roku hospicjum prowadzi działalność w zakresie pomocy dla osób niesamodzielnych, starszych w tym samotnych. W 
2019 roku pozyskaliśmy środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 3 057 386,15 złote.
Są to projekty:
1. Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego na kwotę dofinansowania 1 561 897,15 złotych.
2. Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego na kwotę dofinansowania 851 010,00 złotych.
3. Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej na kwotę dofinansowania 644 479,00 złotych.
Pierwszy projekt opiekuńczy rozpoczął się w lipcu 2019 r., drugi projekt zdrowotny – opieka medyczna nad chorymi rozpoczął się 
we wrześniu 2019 r., trzeci projekt rozpoczął się w marcu 2020. 
Pomoc osobom starszym, niesamodzielnym to nowy kierunek naszej działalności, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 
Niestety w tej opiece mamy kolejki. Jak do tej pory w ramach realizowanych projektów objęliśmy opieką łącznie 67 chorych i ich 
rodziny są to 21 osoby w projekcie opiekuńczym i 46 osób w projekcie zdrowotnym. Projekt opiekuńczy to projekt polegający na 
częstych wizytach opiekunek wspieranych przez zespół specjalistów 
w skład którego wchodzą pielęgniarki, fizjoterapeuta, psycholog/terapeuta. Harmonogramy wizyt u chorych ustalane są 
indywidualnie z chorym i jego rodziną i w miarę możliwości dopasowane do ich potrzeb. Projekt zdrowotny to opieka w domach 
nad chorym i rodziną sprawowana przez interdyscyplinarny zespół w skład którego wchodzi lekarz, pielęgniarka, opiekunka, 
psycholog/terapeuta, fizjoterapeuta. Ilość wizyt jest tu określona są to 2 wizyty w tygodniu opiekunki, 1 wizyta na tydzień 
pielęgniarki, dwie wizyty w miesiącu lekarza, 
a wizyty psychologa/terapeuty i fizjoterapeuty ustalane indywidualnie i dostosowane do potrzeb chorego. Systematycznie 
prowadzona jest grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych, a końcem roku wprowadziliśmy również spotkania miesięczne dla 
osób niesamodzielnych, chorych, starszych. Są to spotkania kawiarenkowe, których celem jest terapia chorych osób, poszerzenie 
kontaktów i relacji, poprawa jakości życia. Każdorazowo osoby te dowożone są do hospicjum a ich pobyt urozmaicany. 
Realizacja projektów pozwoliła nam na niesienie pomocy osobom chorym nie będącym 
w terminalnym stadium chorób nowotworowych. Potrzeba niesienia pomocy takim chorym była od dawna zgłaszana w naszym 
hospicjum przez rodziny. Pozyskanie środków z dotacji pozwoliło nam na pozyskanie specjalistów i opiekunek stale 
współpracujących w oparciu 
o umowy o pracę czy umowy cywilnoprawne. Obecnie mamy zatrudnionych oprócz specjalistów 8 opiekunek. Ten kierunek 
pomocy jest również elementem rozwoju hospicjum 
i dywersyfikacji działalności.

W 2019 roku kontynuowaliśmy budowę Domu Ojca Pio. Zrealizowano między innymi: odgromienie, elewację wraz z parapetami 
zewnętrznymi, zakupiliśmy i zamontowali drzwi zewnętrzne główne trzy sztuki, zakupiono i zamontowano osłony wentylacji 
zewnętrznej, wykonano opaskę żwirową, utwardzono wejścia, wewnątrz wykonano izolację poziomą, wylewki oraz instalację 
CO, gazu, kotłowni, te prace zakończono w 2020 r. Przeprowadzono prace związane z doprowadzeniem łącza energetycznego o 
zwiększonej mocy i podpisano 
z Tauronem stosowne umowy przyłączeniowe. Zaprojektowano nowe przyłącze. Prowadzenia kabla od stacji transformatorowej 
na działkach Spółdzielni Mieszkaniowej i Gminy Pszczyna – właściciele działek wyrazili zgodę na prowadzenia łącza.
W listopadzie 2019 r. rozwiązano umowę z panem Romanem Janowskim w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru 
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inwestorskiego i nową umowę podpisano z panem Mariuszem Maśką. Powołano również Kierownika budowy, którym 
wolontaryjnie zgodził się być architekt pan Krzysztof Nowak. Systematycznie odbywały się spotkania zespołu 
ds. budowy w skład zespołu wchodzili projektant, przedstawiciele wykonawców, inspektorzy nadzoru w tym branżowi, 
zaproszeni specjaliści konsultujący podejmowane rozwiązania, kierownik budowy oraz członkowie zarządu. W 2019 roku łącznie 
wydatkowano kwotę 
238 698,40 złotych. 
Rok 2019 rozpoczęliśmy z bardzo dobrze wyposażonym magazynem środków opatrunkowych, higienicznych, leków. Fundusze na 
zakupy bogatego asortymentu pochodziły z dotacji unijnych. Systematycznie z dotacji zakupywaliśmy środki opatrunkowe, 
plastry, drobny sprzęt wspomagający pielęgnacje chorego w domu oraz środki dezynfekcyjne do rąk dla personelu oraz środki 
pielęgnacyjno -myjące dla naszych pacjentów. Analizując końcowe zestawienie stanu fakturowego i stanu faktycznego 
ujawniono drobne braki, które wyjaśniono. Środki kończące ważność przekazano opiekunkom do wykorzystania dla 
podopiecznych. Plastry specjalistyczne na odleżyny jak i leki refundowane wypisywane są na receptę dla poszczególnych 
pacjentów. Wspomagamy rodziny, których sytuacja materialna jest trudna pokrywając koszty zakupów leków, środków 
opatrunkowych itp.
Wsparcie rodzin ubogich i o złożonych społecznie warunkach życia, czy osób samotnych odbywa się po rozeznaniu środowiska w 
oparciu o pracę zespołu jeśli zachodzi taka potrzeba wzmocnioną opiniami ośrodków pomocy społecznej, czy przyparafialnych 
grup charytatywnych. W ten sposób mogliśmy we właściwy, konkretny sposób pomóc potrzebującym osobom. Staramy się 
rozwijać sieć wsparcia społecznego.
2019 roku dokonaliśmy gruntownej zmiany systemu wypożyczeń sprzętu medycznego 
i rehabilitacyjnego. Rozpoczęliśmy działalność odpłatną dla chorych nie objętych opieką hospicyjną. Opracowaliśmy i 
wdrożyliśmy regulamin, w tym zasady obniżki opłat dla osób 
w trudnej sytuacji materialnej/socjalnej, umowy wypożyczeń, protokoły przekazania i zwrotu sprzętu. Ustalono obieg 
dokumentów, systematycznie odbywają się zebrania zespołu 
ds. magazynu. Wdrożono w Excelu system umożliwiający monitoring opłat za wypożyczania z tytułu: kaucji (zwrotnej), opłaty za 
transport, opłaty czynszowej.
Za wypożyczenia w ciągu roku otrzymaliśmy ponad 120 tys. zł, w tym 110 tys. z tytułu czynszów oraz blisko 11 tys. zł z tytułu 
transportu. W ciągu roku podpisano 436 umów i 21 umów zwolnieniowych, zakończono 228 umów. Równolegle bezpłatnie 
wypożyczany, dowożony i konserwowany był sprzęt dla chorych hospicyjnych. Pod koniec roku przeprowadzono inwentaryzację 
sprzętu znajdującego się na stanie Wypożyczalni. Obecnie jest to 890 artykułów i urządzeń, w tym największą grupę stanowią: 
łóżka – 217 szt., w tym 106 łóżek automatycznych, materace przeciwodleżynowe – 147 szt., chodziki – 105 szt.
wózki inwalidzkie – 91 szt. Ujawniono majątek na kwotę ponad 500 tys. złotych.
W 2019 r. w Wypożyczalni przeprowadzono gruntowne prace modernizacyjne i remontowe na kwotę blisko 110 tys. zł, m.in. 
powiększono zadaszoną powierzchnię magazynu, powiększono część serwisowo-naprawczą, garażową oraz miejsce na 
załadunek; dokupiono zestawy mebli, które poprawiły warunki pracy oraz pozwoliły na większe uporządkowanie powierzchni 
magazynowej, jasne wydzielenie poszczególnych funkcji w Wypożyczalni: biurowej, magazynowej, serwisowej, myjni i 
dezynfekcji. Remont pozwolił na powiększenie zadaszonej powierzchni magazynowej, części serwisowej − naprawczej,  
garażowej 
oraz miejsca. Zmodernizowano instalację elektryczną, w tym oświetleniową i grzewczą. Zamontowano nowe drzwi, okna, 
stelarze do myjni, grzejniki. Odnowiono podłogi, piwnicę 
i plac przed budynkiem Wypożyczalni. Przygotowano pomieszczenia w magazynie na skład Odpadów Medycznych oraz 
zakupiono potrzebną lodówkę.

W roku 2019 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”. 
Koszt zadania publicznego wyniósł 67 633,85 zł z tego z dotacji 50 000,00 zł. Z Gminy Goczałkowice-Zdrój na projekt 
„Sprawowanie opieki nad osobami schorowanymi, przewlekle chorymi oraz osobami w terminalnym okresie choroby 
nowotworowej”, której koszt realizacji wyniósł 40 900,00zł z tego z dotacji 22 000,00 zł. 
Otrzymaliśmy 20 000 złotych w ramach konkursu Odlottowa Jazda Fundacji Lotto.
W 2019 r. wygraliśmy również Budżet Obywatelski na 2020 r. w kwocie 125 000 złotych. 
W ramach tego budżetu chcemy wykonać warstwy nawierzchniowe podłóg oraz zakupić drzwi wewnętrzne.

W 2019 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. W 
szkoleniu uczestniczyły 33 osoby. Systematycznie odbywały się szkolenia i superwizje z psychoterapeutą Leszkiem Kaplerem.

Wielkim wydarzeniem 2019 roku był Jubileusz 20-lecia istnienia naszego Hospicjum. Obchody zaplanowaliśmy na 23 września 
dzień wspomnienia naszego patrona św. Ojca Pio. Całość uroczystości odbyła się w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Mszę św. Poprowadził ks. Bp. Marek Szkudło, a uświetnił ją występ zespołu kameralnego Con Fuoco. Obecni byli licznie kapłani, 
proboszczowie pobliskich parafii, przedstawiciele władz miasta, gmin i powiatu, dyrektorzy szkół, przedszkoli, firm, banku PKO 
BP, przedstawiciele zaprzyjaźnionych hospicjów, wolontariusze i osoby posługujące obecnie lub dawniej 
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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

w hospicjum. Zasadziliśmy żonkile na rabacie przy parafii i naszej budowie, zwiedziliśmy nasz Dom – Ośrodek dziennej opieki i 
Przychodnie. Poczęstunek odbył się w salce przy parafii. 
W grudniu zorganizowaliśmy wyjazd opłatkowy do Wisły Czernej. Był kulig, śpiewy, kolacja w góralskiej zagrodzie i wspólne 
życzenia.

Zgodnie z planem promocji cały ubiegły rok wzbogacony był licznymi akcjami, kwestami, koncertami, zbiórkami. W marcu wraz z 
młodzieżą Ruchu Światło- Życie zorganizowaliśmy Kiermasz Wielkanocny. W maju wzięliśmy udział w Festiwalu Organizacji 
Pozarządowych. W sierpniu wzięliśmy udział w "Święcie Ziół" w Skansenie. We wrześniu zaangażowaliśmy się w Piknik 
Parafialny, którego dochód ksiądz Proboszcz przeznaczył na naszą rzecz. W tym dniu zorganizowaliśmy Dzień Otwarty na 
budowie Domu Ojca Pio. Naszą budowę odwiedziło około 500 osób. Październik to tradycyjnie miesiąc związany z obchodami 
Światowego dnia hospicjów wtedy odbył się już czwarty "Nocny Bieg po Pszczynie”. Bieg zgromadził 680 uczestników. W 2019 r. 
kontynuowaliśmy akcje „Zdobywamy szczyty dla hospicjum”, w której uczestniczyło 735 osób oraz akcję „Znaki nadziei”, do 
której dołączyło 36 nowych osób. Dzień 1 listopada to już 12 cmentarzy, na których kwestujemy. W 2019 r. zebraliśmy 52 822,83
 zł. W grudniu już tradycyjnie wzięliśmy udział w dwudniowym Kiermaszu Bożonarodzeniowym na rynku pszczyńskim. Dzięki 
pracy grupy plastycznej na kiermasze i festyny mamy przepiękne ozdoby, upominki. Ozdoby te zostały też przekazane na fanty w 
czasie Balu Karnawałowego w Suszcu. Działania te przekładają się na konkretne duże zbiórki pieniężne. Łączna kwota zebranych 
środków w ubiegłym roku z wymienionych akcji to 129 672,54 złotych.
Jak co 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 2019 r. z tzw. 1% pozyskaliśmy kwotę 299 562,48 złotych, która w stosunku do 2018 r. wzrosła o 52 236,36 złotych.
Z darowizn wpływających systematycznie na nasze konto zarówno od osób prywatnych jak 
i firm uzyskaliśmy kwotę 258 654,65 złotych.
W 2019 roku odbyły się również kontrole z jednostek samorządów terytorialnych – Gminy Pszczyna, Gminy Goczałkowice-Zdrój 
w zakresie udzielanych nam dotacji. Odbyła się również kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz 
kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Wszystkie kontrole przebiegły pomyślnie i zakończone były  pozytywną oceną naszej 
działalności. Trwająca 1,5 miesiąca kontrola NIK zakończyła się wystąpieniem pokontrolnym z zapisem następującej treści: „W 
związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków.”

Podsumowując rok 2019 to rok, w którym w perspektywie najbliższych pięciu lat ustabilizowała się nasza sytuacja finansowa 
dzięki podpisanym kontraktom i uzyskanym dotacjom. W tym roku nasze przychody przekroczyły 2 mln złotych i mimo 
wydatkowania środków na budowę i powiększającej się liczby osób obejmowanych opieką i wspieranych uzyskaliśmy nadwyżkę 
nad kosztami rzędu 444992,60 złotych. Pomyślnie przeprowadziliśmy modernizację i remont wypożyczalni. Uzyskaliśmy 
certyfikat jakości ISO 9001 i pomyślnie przeszliśmy liczne kontrole. Przeprowadziliśmy dywersyfikację wpływów. Obecnie 29% 
wpływów pochodzi z dotacji, 27,35% z kontraktu z NFZ, 14,3% z 1%, 12,35% z darowizn, 8,75% z kwest i akcji, 7,67% z odpłatnej 
działalności pożytku publicznego, 0,57% 
z nawiązek, składek członków i innych.
Jednocześnie obserwowaliśmy rozwój i reorganizację wszystkich obszarów naszej działalności. Praca w zespołach podlegała 
weryfikacji i usprawnieniu. Dużo się nauczyliśmy, nie baliśmy się zmian. Wiele nowych osób do nas dołączyło i chce 
wolontaryjnie lub zawodowo związać się z naszym hospicjum. Jest to dla nas sygnał komunikowany nam przez te osoby o 
dobrym postrzeganiu Hospicjum jako organizacji i wspólnoty ludzi o wysokich standardach i kierujących się nieprzemijalnymi 
wartościami.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

1124

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

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. opieka 
paliatywna nad osobami przewlekle
chorymi, a w szczególności w terminalnym 
okresie choroby nowotworowej
zgodnie z zasadami Kościoła Rzymsko - 
Katolickiego oraz zasadami Deontologii i Etyki
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. 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 zd

86.22.Z 30 000,00 zł

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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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

2 działalność charytatywnej

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób 
w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. 1. 
opieka paliatywna nad osobami przewlekle 
chorymi, a w szczególności w terminalnym 
okresie choroby nowotworowej zgodnie z 
zasadami Kościoła Rzymsko - Katolickiego oraz 
zasadami Deontologii i Etyki 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. 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.

88.10.Z 20 000,00 zł

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. 
Dotyczy działalności na rzecz rodzin osób 
będących pod opieką hospicjum. Pomoc ta 
dotyczy wszystkich sfer życia opiekunów w tym 
pomoc socjalna w razie potrzeby, pomoc 
psychologiczna, pomoc duchowa. Z 
doświadczenia hospicjum wynika, że obejmując 
opieką chorą osobę należy wziąć pod uwagę 
sytuację rodzinną, bytową, gdyż na stan chorego 
w dużej mierze wpływają oprócz czysto 
fizycznych dolegliwości sytuacje w domu osoby 
chorej. Często zespół opiekujący się osobą chorą 
jest katalizatorem zmian w całej rodzinie co 
poporawia jakość życia chorego.

86.90.E 2 000,00 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) 2 094 113,36 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 931 387,49 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych 
artykułów użytku osobistego i domowego. 
Od 2019 r. wprowadzoną częściową 
odpłatność za wypożyczany sprzęt 
medyczny, rehabilitacyjny. Opłaty nie są 
pobierane od chorych nowotworowych 
będących pod opieką tzw. hospicjum 
domowego. Sprzęt wypożyczany jest 
głównie na teren powiatu pszczyńskiego. 
Sprzęt w zależności od potrzeb może być 
dowożony i odbierany. Sprzęt jest 
konserwowany, dezynfekowany, 
naprawiany i serwisowany przez 
pracowników hospicjum. Całkowity 
przychód z wypożyczeń przeznaczany jest 
na utrzymanie wypożyczalni i nie pokrywa 
tego kosztu.

77.29.Z 2 000,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla 
osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych. W sytuacjach tego 
wymagających wprowadzono częściową 
odpłatność opieki nad osobami 
niesamodzielnymi. Opieka ta to opieka 
zespołowa sprawowana przez zespół w 
skład którego wchodzą pielęgniarki, 
opiekunki, rehabilitanci i 
psycholodzy/terapeuci. Po dokonaniu 
zgłoszenia do opieki powoływany jest 
zespół. Pierwsza wizyta u chorego jest 
wizytą w trakcie której ustalany jest zakres 
pomocy i harmonogram wizyt. Całkowity 
przychód z tej opieki przeznaczany jest na 
utrzymanie usługi i nie pokrywa tego 
kosztu.

88.10.Z 6 800,00 zł

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
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b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 160 636,96 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 2 088,91 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 448 843,45 zł

2.4. Z innych źródeł 738 275,62 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 299 562,48 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 299 562,48 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 299 562,48 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 607 431,81 zł

w 
tym:

416 331,81 zł

18 000,00 zł

173 100,00 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:

366,00 zł

199 464,03 zł

59 190,62 zł

189 822,80 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 827 520,61 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -64 588,29 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: 1 605 601,90 zł 299 562,48 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

1 103 866,88 zł 299 562,48 zł

225 225,25 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,36 zł

272 007,56 zł

4 501,85 zł 0,00 zł

1 BUDOWA DOMU ŚW. OJCA PIO 238 698,40 zł

2 DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA - OPIEKA NAD CHORYMI 60 864,08 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.

Druk: NIW-CRSO 11



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)

17 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)

12,58 etatów

31 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

36 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

50 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 057 963,35 zł

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

1 057 963,35 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)  

1 097,15 zł

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

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

63 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

768 315,42 zł

718 506,67 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

49 808,75 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 289 647,93 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 133 599,03 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 924 364,32 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 Sprawowanie opieki nad 
osobami schorowanymi, 
przewlekle chorymi oraz 
osobami w terminalnym 
okresie choroby 
nowotworowej na terenie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój.

Zadanie mające na celu 
sprawowanie opieki nad 
osobami schorowanymi 
przewlekle chorymi oraz 
osobami w terminalnym okresie 
choroby nowotworowej 
realizowane będzie na terenie 
Gminy Goczałkowice-Zdrój w 
domach osób chorych.

Wójt Gminy Goczałkowice – Zdrój 22 000,00 zł

2 Prowadzenie opieki 
paliatywnej w domu 
przewlekle chorych 
dorosłych mieszkańców 
gminy Pszczyna w ramach 
hospicjum

Zadanie mające na celu 
sprawowanie opieki nad 
osobami schorowanymi, 
przewlekle chorymi oraz 
osobami 
w terminalnym okresie choroby 
nowotworowej realizowane 
będzie na terenie gminy 
Pszczyna w domach osób 
chorych.

Urząd Miejski w Pszczynie 55 000,00 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

8 230,00 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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Wykonanie elewacji dla 
budowy Domu Św. Ojca Pio – 
moduł dziennej opieki nad 
osobami starszymi i przychodni.
Zakup i montaż osłon dla 
wentylacji zewnętrznej.
Utwardzenie wejścia i opaska 
żwirowa wokół budynku.

Urząd Miejski w Pszczynie 100 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Rozwój usług zdrowotnych 
na terenie powiatu 
pszczyńskiego.

Celem głównym projektu jest 
wzrost dostępności do usług 
zdrowotnych na terenie 6 gmin 
powiatu pszczyńskiego. Projekt 
przewiduje kompleksowe, 
holistyczne wsparcie dla osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem, powyżej 65 roku 
życia w postaci 
specjalistycznych usług 
lekarskich, pielęgniarskich, 
rehabilitacyjnych oraz 
psychologicznych, a także opieki 
opiekunek w miejscu 
zamieszkania.

Województwo Śląskie 791 439,30 zł

2 Rozwój usług społecznych na 
terenie powiatu 
pszczyńskiego.

Celem głównym projektu jest 
rozwój usług opiekuńczych i 
specjalistycznych 
prowadzonych w miejscu 
zamieszkania na terenie 6 gmin 
powiatu pszczyńskiego w 
oparciu o standard opieki 
skoordynowanej. Projekt 
obejmie osoby niesamodzielne 
powyżej 60 roku życia, 
wykluczone lub zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz ich otoczenie. 
Projekt dotyczy osób 
zamieszkujących w gminach tj. 
Pszczyna, Miedźna, Kobiór, 
Goczałkowice, Pawłowice, 
Suszec.

Województwo Śląskie 1 452 564,35 zł

Druk: NIW-CRSO 15



X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości 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 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 1

2 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 1

3 Urząd Miejski w Pszczynie 1

4 Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 1
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