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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-06-15

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

MARIOLA RAKOCZY WICEPREZES TAK

URSZULA NAPIERAŁA WICEPREZES TAK

RENATA GAZDA SKARBNIK 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

ELŻBIETA OPITEK PRZEWODNICZĄCA TAK

KATARZYNA SZCZEPANIAK CZŁONEK TAK

MARIA IRZYK 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 2020 był rokiem pod znakiem epidemii i z nią związanych wyzwań, reorganizacji, wdrażania nowych systemów i zasad 
pracy. To rok, w którym opieką obejmowaliśmy stale rosnącą liczbę osób. Potrzeby w zakresie niesionej pomocy były coraz 
większe także z uwagi na trudności w dostępie do specjalistów, ośrodków zdrowia, szpitali. Na te potrzeby Hospicjum nasze 
odpowiadało gotowością pomocy i udzielanymi wizytami, poradami, konsultacjami. Nie zaprzestaliśmy pracy w środowisku i 
mimo pandemii opiekowaliśmy się chorymi i rodzinami w zwiększonym zakresie. Dzięki dobremu kontraktowi z NFZ i dotacją z 
Unii Europejskiej mieliśmy środki finansowe na pokrycie kosztów niesionej pomocy w tym zatrudnień, które musieliśmy 
zwiększyć. Podejmowane działania i decyzje wymagały dużej uważności i elastyczności. Zgodnie z rozporządzeniami rządu, 
zaleceniami NFZ i Sanepidu wdrożyliśmy wszystkie procedury zabezpieczające pacjentów, ich rodziny i posługujących w 
Hospicjum. Zakupiliśmy zwiększoną ilość środków dezynfekcyjnych, maseczek, rękawiczek, fartuchów, przyłbic i 
kombinezonów. Wyposażyliśmy personel we wszystkie wymagane środki ochronne. W związku z zagrożeniami 
przeprowadziliśmy dwukrotnie testy dla personelu metodą RT PCR na wykrycie wirusa SARS-CoV-2, a następnie gdy tylko było 
to możliwe zakupiliśmy testy antygenowe tzw. szybkie, którymi systematycznie testowaliśmy personel oraz w zależności od 
potrzeb chorych i członków ich rodzin. Po pojawieniu się szczepionek jako podmiot leczniczy zgłosiliśmy 39 osób na szczepienia 
jako grupę zero. 

Dla usprawnienia naszej pracy i komunikacji wdrożyliśmy nową centralę telefoniczną z numerami wewnętrznymi. Dzięki temu 
rozwiązaniu możliwe jest szybkie przekierowanie potrzebujących do właściwego działu i osoby, a także sprawne tworzenie 
zastępstw 
i dyżurów. Wprowadziliśmy nowe zasady działania. Zgłoszenia chorych nowotworowych tzn. wywiad przyjmowany jest 
telefonicznie przez pielęgniarkę koordynującą. Dzięki temu rodzina od razu  otrzymuje profesjonalne, medyczne wsparcie, jest 
informowana o możliwości pomocy, czy złagodzenia bólu jeszcze przed pierwszą wizytą zespołu w domu. Następnie dokumenty 
są przyjmowane w biurze i tworzony jest zespół. Przenieśliśmy do wypożyczalni tworzenie umów, protokołów, wpłat. Od 
kwietnia wprowadziliśmy możliwość telefonicznych konsultacji i porad z psychologami. Pandemia wymusiła zmiany w 
komunikacji i w spotkaniach zespołów. Uruchomiliśmy system ZOOM.US, dzięki któremu spotkania zespołów odbywały się 
systematycznie mimo izolacji, kwarantanny członków zespołu czy w związku z pracą zdalną. Spotkania odbywały się 4 razy w 
tygodniu -  w każdy wtorek, środę i czwartek o 8mej zespoły opiekujące się osobami starszymi, niesamodzielnymi i każdą środę 
o 7mej zespół medyczny. Wdrożyliśmy również system gabinet.gov.pl umożliwiający zdalne wystawianie skierowań i recept 
przez lekarzy. W 2020 roku przeprowadziliśmy 33 szkolenia wewnętrzne to jest prawie trzy szkolenia miesięcznie w tym w 
większości były to szkolenia zdalne. Odbywały się także zdalne spotkania i szkolenia wolontariuszy.

Rok 2020 był kolejnym rokiem pracy z wykorzystaniem systemu zarządzania celami. W styczniu zespół liderek opracował plan 
roczny wyznaczając dziesięć celów w następujących zakresach: zarządzania, finansów, strategii, budowy Domu Ojca Pio, 
nowych obszarów działania i integracji, pracy zespołu medycznego, opieki nad osobami niesamodzielnymi, projektów, dotacji, 
pracy wolontariatu, działalności wypożyczalni, PRu, mediów 
i marketingu,  dużych akcji społecznych. Wyznaczone cele były doprecyzowane planami kwartalnymi i miesięcznymi, które były 
systematycznie tworzone, realizowane, weryfikowane i oceniane. Większość zadań została zrealizowana, choć w związku z 
epidemią, plan stale był modyfikowany, urealniany i dostosowywany do sytuacji. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i 
skoordynowanej, systematycznej, zaplanowanej pracy mogliśmy zwiększyć pomoc w tak trudnym czasie, opierając się na 
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wypracowanych dochodach umożliwiających ponoszenie dużych kosztów związanych z bezpieczeństwem, koniecznymi 
zatrudnieniami i wzrastającymi cenami. Koordynowana przez liderki praca pozwoliła także na poprawę komunikacji w 
hospicjum między poszczególnymi jego działami, zwiększyła naszą efektywność, a także pozwoliła na włączanie kolejnych osób 
biorących odpowiedzialność za poszczególne zakresy i zadania.
Pandemia pokazała nam jak ważne były wcześniejsze nasze działania zmierzające w kierunku zabezpieczenia finansowego 
naszej działalności i jej dywersyfikacji. 
W 2020 r. przeprowadziliśmy audit w ramach certyfikacji jakości ISO 9001:2015. Audit potwierdził 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. 

W roku 2020 realizowaliśmy kontrakt z NFZ na opiekę nad chorymi nowotworowymi. Kontrakt ten był pięciokrotnie większy niż 
poprzednio podpisywane i realizowane i pozwalał nam na opiekę w zwiększonym zakresie i rozliczanie jej kosztów poprzez 
miesięczne wpływy środków z NFZ, a nie jak dawniej dofinansowywanie tej opieki innymi środkami np. z darowizn czy 1%. W 
ciągu roku systematycznie zwiększaliśmy ilość chorych aż do liczby ponad 60 osób na miesiąc w opiece hospicyjnej. Chorzy 
przebywali pod naszą opieką od kilku dni do kilku miesięcy. Staraliśmy się by nie było kolejek i by niesiona pomoc była szybka i 
skuteczna mimo pandemii. Wprowadzone zasady zgłoszeń pozwoliły nam na szybkie ustalenie potrzeb chorych i ich rodzin oraz 
usprawniło tworzenie zespołów 
i dowożenie sprzętu. Zwiększyliśmy zatrudnienia na stanowiku lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeutów i psychologów. Objęliśmy 
opieką hospicyjną 179 osób przez łącznie 15972 dni co oznacza sytuację jakbyśmy każdego dnia roku mieli bez przerwy pod 
opieką 44 osoby. Staraliśmy się pomagać wszystkim zgłaszanym osobom w tym osobom w terminalnym stanie chorób innych 
niż nowotworowe, osobom z zaawansowanymi odleżynami oraz w silnym bólu. Łączna kwota otrzymana z NFZ to 1 208 599,55, 
w roku 2019 było to 572 751,73 złotych, a więc w porównaniu z rokiem 2019 podwoiliśmy wpływy z rozliczeń z NFZ. Dla 
usprawnienia pracy pielęgniarek zakupiliśmy w leasingu kolejne dwa samochody Skody Fabia. W 2020 roku zasięg naszej 
pomocy chorym hospicyjnym zwiększył się o Czechowice, gdyż hospicjum czechowickie rozwiązało umowę z NFZ. Obecnie 
niesiemy więc pomoc nie tylko na terenie powiatu pszczyńskiego, ale także czechowickiego i bieruńsko-lędzińskiego.

Rok 2020 to także opieka nad osobami niesamodzielnymi, starszymi w tym samotnymi nie kwalifikującymi się do opieki 
hospicyjnej w ramach kontraktu z NFZ. Ta forma opieki tak potrzebna w środowisku prowadzona jest przez nasze Hospicjum od 
2017 r. Pozyskane środki finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota łącznie 3 057 386,15 złotych 
dofinansowania. W 2020 r. Hospicjum otrzymało środki w wysokości 1 465 653,95 złotych w ramach realizacji trzech projektów:
1. Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego 
2. Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego
3. Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej 
Pierwszy projekt opiekuńczy rozpoczął się w lipcu 2019 r. i będzie realizowany do 2022r., drugi projekt zdrowotny – opieka 
medyczna nad chorymi rozpoczął się we wrześniu 2019 r. 
i zakończy się w grudniu 2021r., trzeci projekt rozpoczął się we wrześniu 2020 i zakończy się końcem listopada 2021r.
Do tej pory opieką otoczyliśmy 147 osób i rodzin niosąc holistyczną pomoc w formie pracy zespołów wzorowanej na opiece 
hospicyjnej. Projekt opiekuńczy to projekt polegający na częstych wizytach opiekunek wspieranych przez zespół specjalistów w 
skład którego wchodzą pielęgniarki, fizjoterapeuta, psycholog/terapeuta. Projekt zdrowotny to opieka medyczna 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. Harmonogramy wizyt u chorych ustalane są indywidualnie z chorym i jego rodziną i w miarę 
możliwości dopasowane do ich potrzeb. W ramach opieki nawiązujemy relacje także w otoczeniu osób chorych oraz 
poszukujemy wsparcia w ośrodkach zdrowia i Ośrodkach Pomocy Społecznej. O ile początkiem 2020 roku realizowaliśmy także 
spotkania w grupie wsparcia dla opiekunów osób chorych, a także spotkania kawiarenkowe z naszymi chorymi to po wybuchu 
epidemii musieliśmy wszystkie te działania wstrzymać, a jednak do marca odbyły się trzy takie spotkania. Chorych dowoziliśmy i 
odwoziliśmy, a wspólnie spędzany czas był urozmaicany, prezentacjami, muzyką, filmem. Celem tych spotkań jest terapia 
chorych osób, poszerzenie kontaktów i relacji, poprawa jakości życia, a dla opiekunów możliwość wsparcia, edukacji i 
poszerzenia swoich perspektyw związanych z opieką. W 2020 r. zauważyliśmy, że do realizowanej opieki trafiały osoby w 
bardzo złym stanie zdrowia, wymagające pomocy medycznej, aż 30 osób zmarło. W tej opiece niestety mamy kolejki – tak duże 
jest na nią zapotrzebowanie. Opieka nad osobami niesamodzielnymi sprawowana była przez 31 osobowy zespół hospicyjny 
bezpośrednio sprawujący opiekę nad chorymi.

Z uwagi na rozwój Hospicjum i możliwości zwiększenia niesionej pomocy w 2020 roku zwiększyliśmy zatrudnienia i obecnie jest 
to 55 osób zatrudnionych - na umowy o pracę 25 osób, na inne umowy cywilnoprawne 30 osób. W tym gronie jest 8 lekarzy, 13
 pielęgniarek, 4 psychoterapeutów, 15 opiekunek, 3 osoby w magazynie, 6 pracowników biurowych. Tam gdzie jest taka 
możliwość i potrzeba włączamy w opiekę wolontariuszy jest to 26 zdeklarowanych do opieki osób.
Tak więc zespół hospicyjny to zarówno osoby zatrudnione jak i wolontariusze. Ze względu na epidemię odczuliśmy ogromne 
ograniczenia w kontaktach, możliwości spotkań i prac w tym wykonywanych przez wolontariuszy. Nie odbyły się żadne 
zaplanowane kiermasze i kwesty. Do skutku doszedł tylko Kiermasz Bożonarodzeniowy zorganizowany w dniach od 7-9 grudnia 
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2020. Zawieszone zostały spotkania Grupy Plastycznej. Wolontariusze wykonywali prace w domu. Nie było również naszych 
comiesięcznych spotkań po Mszy św. (zostały wznowione od stycznia 2021 roku- wolontariusze rotacyjnie się spotykają). Nie 
działała Grupa Sprzątająca dopiero od stycznia wznowiona została jej działalność. Również posługa wolontariuszy u chorych 
została ograniczona, ze względu na wprowadzone środki ostrożności związane z epidemią i lęk rodzin. Odbywały się jednak 
kwesty pogrzebowe, w których aktywnie uczestniczyli wolontariusze. Od września 2020 r. wolontariusze uczestniczyli w 
spotkaniach szkoleniowych online prowadzonych przez psychoterapeutę Leszka Kaplera.

Duża ilość szkoleń to też możliwość zagospodarowania czasu epidemii i konieczność zadbania o kwalifikacje osób 
posługujących. Odbyły się 33 szkolenia w tym: z zasad opiekowania się chorymi w okresie pandemii oraz stosowania się do 
nowych procedur 
i zaleceń MZ, wsparcia psychologicznego dla zespołu, profilaktyki zapalenia płuc, oraz zachłystowego zapalenia płuc u chorych, 
ćwiczeń oddechowych i drenażu złożeniowego, masażu i drenażu limfatycznego, profilaktyki przeciw odleżynowej, odparzeń, 
pielęgnacji skóry, wykorzystania różnych materiałów terapeutycznych  w opiece nad pacjentami z deficytami pamięci oraz z 
zaburzeniami orientacji, dot. pomiaru parametrów u chorych poprawy komunikacji w zespole, z  chorymi i ich opiekunami, z 
diety osób starszych, diety onkologicznej, z ks. Łukaszem Jończy – kapelanem szpitalnym, psychoonkologiem odbyły się dwie 
konferencje na temat: Duchowe potrzeby pacjenta oraz Etos końca życia, psychoterapeuta Leszek Kapler przeprowadził serię 
warsztatów z zakresu: „Szkoła pomagania”.
Celem zbadania i analizy sytuacji w zespole przeprowadzone zostały badania ankietowe dotyczące satysfakcji w prowadzonej 
posłudze, oceny podjętych działań i możliwości ich modyfikacji. Analiza ankiet wskazała, że większość ankietowanych ocenia 
naszą działalność w skali pięciopunktowej na poziomie pięć w ponad 80%. Badanie wykazało konieczność  zadbania o 
komunikację, poprawę zasad informowania o tym co się dzieje w Hospicjum, większego angażowania osób i dzielenia się 
wiedzą czy pomysłami.

W 2020 roku kontynuowaliśmy budowę Domu Ojca Pio. Dla naszej budowy też był to trudny czas z powodu nieobecności 
pracowników u Wykonawców oraz opóźnień i trudności w zamówieniach materiałów. W roku 2020 na budowę 
wydatkowaliśmy kwotę 578 268,31 złotych i zrealizowaliśmy między innymi: izolację z  papy termozgrzewalnej i ułożenie 
steroduru pod ogrzewanie podłogowe, wykonano dalszy ciąg instalacji CO, gazu, kotłowni, sufity podwieszane p-poż, zakupiono 
wszystkie drzwi wewnętrzne, wykładziny, gresy, kafelki, opłaciliśmy przyłącze zgodnie z umową z Turonem. Podpisaliśmy 
umowę z architektami wnętrz firmą „Fabryka pomysłów” na wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji dla budowy Domu 
Ojca Pio w tym na: dobór ogólnej kolorystyki, dobór okładzin ściennych i podłogowych (płytki, wykładziny, okładziny ścian, 
tapety), dobór drzwi, dobór gotowych mebli i dodatków dekoracyjnych, wykonanie wizualizacji pomieszczeń w tym łazienek, 
kuchni, jadalni, "miejsca wyciszenia", gabinetów, holi, wykonania rzutów pomieszczeń z rozmieszczeniem mebli. 
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 ciągu pięciu lat realizacji budowy łącznie wydatkowaliśmy kwotę 2 991 328,50 złotych czyli 
tak jakbyśmy w każdym roku wydatkowali na budowę z pozyskanych środków 500 tysięcy złotych. To środki z 1%, darowizn, 
akcji, kwest. By ukończyć Dzienny ośrodek i przychodnię potrzebujemy jeszcze około 1,5 miliona złotych. 
W roku 2020 bardzo dobrze wyposażyliśmy personel w różnorakie środki opatrunkowe, plastry, drobny sprzęt wspomagający 
pielęgnacje chorego w domu jak wanienki do mycia głowy, łatwoślizgi, podkłady nieprzemakalne na łóżka w różnych rozmiarach 
oraz środki pielęgnacyjno-myjące dla naszych pacjentów. Posiadamy także zapas środków dezynfekcyjnych do powierzchni, 
drobnego sprzętu medycznego jak i na potrzeby magazynu, oraz do dezynfekcji rąk. Pielęgniarki maja dobrze wyposażone torby 
w potrzebne leki, zestawy do opatrunków i odleżyn. Zakupiliśmy drobny sprzęt medyczny jak profesjonalne pulsoksymetry z 
sondą, termometry elektroniczne i aparaty do pomiaru RR. Fundusze na zakup bogatego asortymenty środków pochodziły z 
dotacji unijnych. Wspomagaliśmy 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.
W 2020 r. wypożyczalnia kontynuowała 2 rok odpłatnych wypożyczeń sprzętu dla chorych spoza hospicjum. W ciągu roku 
podpisano 283 umowy. Umów zwolnieniowych podpisano 8.
Sprzęt wypożyczono chorym w 41 miejscowościach, o 10 więcej niż w roku ubiegłym. Najwięcej chorych z tych umów znajduje 
się w Pszczynie – 105 chorych, Goczałkowicach-Zdroju – 21 chorych, Ćwiklicach – 17, Piasku – 14, Łące, Woli, Studzienicach po 
10 chorych, w pozostałych miejscowościach poniżej 10 osób.
Najczęściej wypożyczany sprzęt na umowy to łóżka – 351 wypożyczeń, w tym większość 245 łóżka automatyczne, materace 
przeciwodleżynowe – 85, koncentratory tlenu – 63, wózki inwalidzkie – 58, chodziki – 67, krzesła WC – 35 i inne jak stoliki, 
podnośniki – 11, nakładki na WC – 6, ssaki – 2, czy rotor mechaniczny – 1. Płatne wypożyczenia w 2020 roku przyniosły nam 
wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego w kwocie 163 968,51 złotych. 
Sprzęt dla chorych będących pod opieką hospicjum domowego wypożyczany i dostarczany jest bezpłatnie. Jest to duża część 
wypożyczeń. Na przełomie stycznia i lutego rozpoczęto prowadzenie rejestru sprzętu wypożyczanego bezpłatnie dla chorych 
pod opieką hospicjum. W rejestrze zanotowano wypożyczenia dla 145 chorych z 33 miejscowości. Do najczęściej 
wypożyczanych dla chorych hospicyjnych należą łóżka automatyczne – 96 wypożyczeń w ciągu roku, koncentratory tlenu – 85 
wypożyczeń, krzesełka WC – 46 wypożyczeń w ciągu roku. 
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W 2020 roku stan urządzeń wypożyczalni wzbogacił się o następujące urządzenia:
ze względu na epidemię i zwiększoną potrzebę wypożyczeń koncentratorów tlenu zakupiliśmy 3 nowe koncentratory z dotacji z 
Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, 4 używane koncentratory w tym 3 przekazane nam przez polsko-
angielską Fundację Babci Aliny, 15 chodzików rehabilitacyjnych. Otrzymaliśmy także urządzenia przekazane w formie darowizny 
rzeczowej przez osoby indywidualne to jest 1 podnośnik, 1 koncentrator tlenu, 1 łóżko automatyczne, wózek inwalidzki i 
materac przeciwodleżynowy.
W 2020 r. rozpoczęto w Wypożyczalni prace adaptacyjne w piwnicy, dzięki czemu powstały dwa pomieszczenia magazynowe z 
półkami, które praktycznie od razu zostały wykorzystane. Zakres wykonanych prac to postawienie ścianek działowych wraz z ich 
wykończeniem, przygotowanie regałów i ich montaż, gipsowanie i malowanie, płytkowanie posadzki.
Prace są kontynuowane i od początku wykonywane przez dwóch wolontariuszy. 
W 2020 r. ze względu na epidemię w Wypożyczalni wprowadzono także dodatkowy system dezynfekcji koncentratorów tlenu. 
Dezynfekcja każdego egzemplarza jest rejestrowana w dokumentacji. W tym samym roku w Wypożyczalni wymieniono także 
piec grzewczy wraz z kotłem na urządzenie nowej generacji, które nie zanieczyszcza powietrza i jest bardziej wydajne. Koszty 
działalności magazynu w tym przeprowadzonych zakupów, konserwacji, napraw i remontów to kwota 227 169,01 złotych.

W roku 2020 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 120 491,29 zł z tego z dotacji 55 000,00 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 77 867,17 zł z tego z dotacji 22 000,00 zł. 
W 2020 r. wygraliśmy również Budżet Obywatelski na 2021 r. w kwocie 125 000 złotych. 
W ramach tego budżetu chcemy wykonać drogi dojazdowe i zagospodarować otoczenie budynków. 

Ze względu na epidemie w 2020 r. mieliśmy ograniczone możliwości realizacji koncertów, kwest czy akcji. Kilkakrotnie zmalały 
wpływy z tych akcji. Pomimo epidemii zdecydowano się jednak ogłosić 6. edycję akcji Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum, do 
której w 2020 roku przystąpiło 212 osób (o pół tysiąca mniej niż w 2019 r.). Ze względu na epidemię zmieniono regulamin akcji, 
ale także wprowadzono sprawniejszy sposób rejestracji – przez formularz online oraz zaprojektowano nowy plakat promocyjny 
akcji. Epidemia spowodowała również, iż nie odbyło się publiczne podsumowanie akcji za 2019 r. wobec tego wszystkie medale, 
dyplomy i puchary zostały rozesłane pocztą do laureatów (ponad pół tysiąca przesyłek). Epidemia nie pozwoliła na 
przeprowadzenie 5. Nocne go Biegu po Pszczynie, który był planowany od maja 2020 r. i został całkowicie przygotowany - tak 
jak dotychczas. Zgodnie z regulaminem zapisujący się do akcji mieli jednak świadomość, że impreza może się nie odbyć z 
przyczyn niezależnych od Hospicjum. Bieg odwołaliśmy ze względu na bardzo duży wzrost zachorowań w tym okresie. Medale i 
koszulki oraz listy z podziękowaniami zostały rozesłane do wszystkich osób, które pojawiłyby się na starcie. W wypadku blisko 
20 osób, które zgłosiły się z prośbą o zwrot wpłaconych pieniędzy kwoty te zostały zwrócone. 
Kampania 1% dla Hospicjum rozpoczęła się pod koniec stycznia 2020 r. i ze względu na epidemię została przeniesiona do 
Internetu. W 2020 r. z tzw. 1% pozyskaliśmy kwotę 309 976,80 złotych, która w stosunku do 2019 r. wzrosła o 10 414,32 
złotych.

W 2020 r. hospicjum udało się zakwalifikować do ogólnopolskiej akcji charytatywnej sieci Rossmann – Pomagamy jak umiemy. 
Promocja akcji i zainteresowanie przekazywaniem punktów za zakupy w drogeriach sieci na rzecz hospicjum sprawiło, że 
otrzymaliśmy materiały kosmetyczne, pielęgnacyjne, żywnościowe i chemiczne na kwotę 33 tys. zł. Wszystkie te środki 
przekazujemy naszym podopiecznym.

W intensywny sposób prowadziliśmy działalność w mediach w tym w Internecie. Były to informacje prasowe, które rozsyłaliśmy 
wraz ze zdjęciami bądź grafikami, na 36 adresów redakcji prasowych i dziennikarzy, zamieszczane były informacje w dziale 
„Aktualności” na stronie internetowej Hospicjum oraz ponad 200 wiadomości na Facebooku wzbogaconych zdjęciami, 
grafikami lub krótkimi prezentacjami. Ustaliliśmy harmonogram zamieszczanych postów na Facebooku. W 2020 r. pozyskaliśmy 
351 nowych odbiorców na Facebooku na koniec roku sympatyków strony było 3652. Opracowaliśmy i opublikowaliśmy film 
dotyczący akcji Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności. Rozpoczęliśmy 
regularne informowanie o działalności hospicjum wśród jego wolontariuszy i pracowników poprzez opracowywanie informacji 
online tzw. newsletter.
Z darowizn wpływających systematycznie na nasze konto zarówno od osób prywatnych jak 
i firm uzyskaliśmy kwotę 277 807,40 złotych o 19 152,75 złotych więcej niż w roku 2019.
Dochód ze zbiórek, kwest i akcji spadł w stosunku do roku 2019 o kwotę116 422,50 złotych 
i wyniósł 62 832,46 złotych. Jest to ogromna strata w naszym budżecie, gdyż właśnie z tych środków między innymi prowadzimy 
naszą budowę.
Na koniec 2020 roku przeprowadziliśmy spis składników majątkowych, środków trwałych 
i pozostałych środków trwałych w używaniu tzw. wyposażenia. Wartość majątku stowarzyszenia komisja spisowa wyceniła na 
kwotę 617 406.38 złotych.
 
W 2020 roku odbyły się również kontrole z jednostek samorządów terytorialnych – Gminy Pszczyna, Gminy Goczałkowice-Zdrój 
w zakresie udzielanych nam dotacji. Odbyła się również kontrola dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie kontrole 
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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)

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

1304

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

przebiegły pomyślnie i zakończone były  pozytywną oceną naszej działalności. 

Przedstawione wpływy i koszty naszej działalności wskazują jak ważne jest działanie w wielu kierunkach naszej organizacji, gdyż 
właśnie to pozwala nam na rozwój i elastyczne reagowanie na tak zmienne warunki zewnętrzne. Sukcesem jest uzyskanie 
nadwyżki przychodów nad kosztami w wysokości blisko 1 mln 350 tys. złotych, a także pozyskanie dużych przychodów w 
ramach kontraktów z NFZ i dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. W porównaniu z rokiem poprzednim przychody z 
NFZ wzrosły ponad dwukrotnie, przychody z dotacji prawie trzykrotnie. Tendencję wzrostowa choć niedużą mają także wpływy 
z darowizn, 1% jak i z działalności wypożyczalni. Drastycznie zmalały natomiast wpływy z kwest i zbiórek publicznych. Niestety 
tendencje spadkowe mogą się w najbliższym czasie pogłębiać. Analiza wpływów i kosztów pozwala nam na wypracowanie 
rozwiązań na najbliższe lata tak by móc także kontynuować i rozwijać największe nasze zadania.
Podsumowując rok 2020 był bardzo trudnym, pełnym zmian i wyzwań rokiem jednak zakończonym z bardzo dobrym rezultatem 
przekładającym się na niesienie konkretnej, profesjonalnej pomocy w naszym środowisku. Był też rokiem ograniczeń w 
kontaktach 
i budowaniu bezpośrednich relacji tak potrzebnym każdemu z nas. Nauczyliśmy się żyć i nieść pomoc w nowych warunkach i 
mimo różnych ograniczeń rozwinęliśmy naszą wielokierunkową działalność.

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. 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.

86.22.Z 2 000,00 zł

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 1 000,00 zł
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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

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 
poprawia jakość życia chorego.

86.90.E 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) 3 789 551,49 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 0,00 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 0,00 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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309 976,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 693 606,63 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 558 862,84 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 163 968,51 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 66 720,14 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 344 679,86 zł

2.4. Z innych źródeł 1 441 288,20 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 309 976,80 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 309 976,80 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

1 339 576,38 zł

126 077,57 zł

212 000,00 zł

15 952,68 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:

4 040,00 zł

267 919,80 zł

9 887,60 zł

62 832,46 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 1 414 949,63 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -50 291,45 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: 2 359 659,05 zł 309 976,80 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

2 143 913,21 zł 309 976,80 zł

214 259,96 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 485,88 zł 0,00 zł

1 BUDOWA DOMU ŚW. OJCA PIO 305 976,80 zł

2 DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA 4 000,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 4 209,38 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: tarcza antykryzysowa

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)

25 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)

18,25 etatów

36 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)

10 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

10 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 564 526,40 zł

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

1 564 526,40 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)  

2 823,76 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

792 499,74 zł

792 499,74 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 772 026,66 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 139 641,80 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 424 884,60 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)

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

1. Zakup i montaż stolarki 
drzwiowej wewnętrznej. 
2. Zakup i montaż nawierzchni 
posadzkowych – dostawa i 
montaż wykładziny PVC. 
3. Wykonanie sufitów 
podwieszanych P.POŻ.

Urząd Miejski w Pszczynie 125 000,00 zł

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 197 859,82 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 968 111,39 zł
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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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

3 Rozwój usług społecznych na 
terenie LSR Ziemi 
Pszczyńskiej.

Celem głównym projektu jest 
wzrost dostępności i jakości 
usług społecznych 
zapobiegających ubóstwu i 
wykluczeniu
społecznemu na całym terenie 
objętym LSR Ziemia Pszczyńska 
- usługi dziennej opieki 
środowiskowej. Projekt obejmie 
osoby 
niesamodzielne powyżej 60 
roku życia w tym osoby 
wykluczone lub zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz
ich otoczenie. Dla osób 
wykluczonych projekt zakłada 
opiekę higieniczną, pielęgnację 
zaleconą przez lekarza, pomoc 
psychologiczną i rehabilitacyjną.

Województwo Śląskie 299 682,74 zł

4 Poprawa bezpieczeństwa 
działań Hospicjum św. Ojca 
Pio w Pszczynie

Przygotowanie i realizacja 
działań podejmowanych w 
zastępstwie lub w uzupełnieniu 
zadań, które w całości lub części 
musiały zostać odwołane na 
skutek COVID-19

Narodowy Instytut Wolności 15 952,68 zł

5 Doposażenie wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego i 
medycznego Hospicjum św. 
Ojca Pio w Pszczynie, w celu 
przeciwdziałania skutkom 
COVID-19.

W czasie pandemii COVID-19 ze 
względu na rosnącą liczbę 
chorych kierowanych do 
hospicjum, w tym chorych 
wymagających tlenoterapii, w 
ramach zadania zakupiono 3 
nowoczesne, przenośne 
koncentratory tlenu. Sprzęt stał 
się częścią urządzeń, które 
wypożycza Wypożyczalnia 
Sprzętu Medycznego i 
Rehabilitacyjnego Hospicjum 
św. Ojca Pio w Pszczynie.

ROPS 10 000,00 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 Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miejski w Pszczynie 1

2 Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 1

3 ZUS 1

2021-06-15
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