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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-07-18

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina PSZCZYNA

Powiat PSZCZYŃSKI

Ulica UL. MARII 
SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Nr domu 1A 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 OPIETEK 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
i) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 
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kod PKD 85.59.B
j) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 
sklepach – kod PKD 47.19.Z
k) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet – kod PKD 47.91.Z
    15) Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego 
stowarzyszenia jest: 
a)  Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie 
sklasyfikowanych – kod PKD 94.99.Z
b) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana – kod PKD 86.90.E
c) 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
i) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 
kod PKD 85.59.B
j) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 
sklepach – kod PKD 47.19.Z
k) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 
Internet – kod PKD 47.91.Z
     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

Ostatnie dwa lata przeżyliśmy pod znakiem epidemii i zmian wynikających ze zmieniającego się świata w tym warunków 
legislacyjnych, społecznych i gospodarczych. Nasze hospicjum dostosowuje swoją działalność właśnie do tych zmian i stale 
analizuje zarówno zagrożenia jak i szanse płynące z nowych sytuacji.
2021 rok był piątym z kolei rokiem, w którym Zarząd hospicjum działał w oparciu o system zarządzania celami. W styczniu 
Zarząd opracował plan roczny wyznaczając dziesięć celów w następujących zakresach: finanse i zarządzanie środkami, 
pozyskiwanie środków, dotacje, zasoby ludzkie, budowa i organizacja Domu Ojca Pio, organizacja wolontariatu, organizacja 
opieki w ramach kontraktu NFZ, organizacja opieki nad osobami niesamodzielnymi i ich rodzinami, nowe kierunki i innowacje, 
wypożyczalnia i zarządzanie sprzętem, kontakty z otoczeniem zewnętrznym, akcje i PR. Jako priorytetowy uznano cel związany z 
zasobami ludzkimi, finansami i zarządzaniem środkami. W ciągu całego roku zarząd tworzył plany kwartalne i miesięczne, by 
zrealizować zakładane cele roczne. Realizacja planów była co miesiąc weryfikowana i oceniana, jednocześnie wyciągano lekcje z 
zaistniałych sytuacji. Systematyczne planowanie wpłynęło na dobre wyniki zakładanych rezultatów i w wymienionych obszarach 
zwiększyło skuteczność działań i je urealniło.
Koordynowana 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.
W lutym 2021 r. w ramach certyfikacji systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 przeprowadziliśmy audit. Audit określił 
zgodność systemu zarządzania z kryteriami normy ISO 9001, określił naszą zdolność do spełnienia wymagań przepisów 
prawnych, regulacyjnych i umów, określił także skuteczność w osiąganiu celów. W trakcie auditu badano zarządzanie ryzykiem 
zawodowym, obieg dokumentacji medycznej, wdrożenie procedur sanitarnych, medycznych, BHP, sprawność działania  
serwisowanego 
i atestowanego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych, stosowanie przepisów 
prawa, działania kadrowe, sprawozdawczość. 
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W drugim roku epidemii nastąpiła pewna stabilizacja utrwalonych sposobów działania 
i procedur postępowania wypracowana w 2020 r. Korzystaliśmy z wdrożonej centrali telefonicznej. Spotkania zespołów 
prowadzone były zarówno w hospicjum jak i za pomocą systemu zdalnego ZOOM. Kilkakrotnie w czasie kolejnych fal epidemii 
przeprowadzaliśmy testowanie jak i udostępnialiśmy testy zagrożonym osobom. W lipcu 2021 r. wdrożyliśmy system 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, który w wersji produkcyjnej uruchomiliśmy w sierpniu. Od sierpnia zespół medyczny 
opiekujący się chorymi nowotworowymi pracuje w tym systemie, co znacznie usprawnia naszą pracę i przyśpiesza obejmowanie 
chorych. Po zgłoszeniu chorego do opieki wszystkie dane i cała dokumentacja chorego są wprowadzane do systemu. Wgląd do 
danych, przegląd zaleceń, dokumentacji, rejestracja wizyt, wyniki badań, wystawianie skierowań i recept odbywa się w tym 
systemie. 

W 2021 roku kontrakt z NFZ na opiekę nad chorymi nowotworowymi był zrealizowany z nadwykonaniami co wpłynęło na 
zwiększenie przez NFZ zaplanowanych środków na naszą opiekę w roku 2022. Podpisany kontrakt z NFZ zapewnia stabilizację 
finansową w opiece hospicjum domowego. Miesięczne wpływy z NFZ zabezpieczają koszty związane z tą opieką w tym koszty 
zatrudnień. Stabilizacja zespołu medycznego była dla Hospicjum przez wiele lat poważnym wyzwaniem, a przecież stabilność 
zatrudnień gwarantuje, że zgłaszający się chorzy i ich rodziny uzyskają naszą profesjonalną, zespołową pomoc. Miesięcznie pod 
opieką hospicjum było ponad 60 chorych nowotworowych.  Chorzy często byli w bardzo złym stanie. Po powrocie ze szpitali z 
ranami, odleżynami, wyczerpani, z bólem. Zdarzało się, że byli pod naszą opieką dzień, dwa, kilka dni i umierali. Łącznie w 2021 
r. objęliśmy opieką hospicyjną 206 osób przez w sumie 17121 dni co oznacza sytuację jakbyśmy każdego dnia roku mieli bez 
przerwy pod opieką 47 osób. 
Staraliśmy się by w opiece nie było kolejek mimo, że liczba chorych rosła i obejmowaliśmy chorych nie tylko z powiatu 
pszczyńskiego, ale także czechowickiego i bieruńsko-lędzińskiego. Łączna kwota otrzymana z NFZ to 972 969,68, co stanowi 
170% kwoty z 2019r. 

Od 2017 r. prowadzimy także opiekę nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i ich rodzinami. W 2021 r. opiekę tą sprawował 
31 osobowy zespół w składzie: 1 lekarz, 4 psychoterapeutów, 4 fizjoterapeutów 7 pielęgniarek oraz  15 opiekunek.
Opiekę nad chorymi sprawowały zespoły w ramach czterech projektów – 3 projekty dofinansowane z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i jeden projekt dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Dwa projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - „Rozwój usług społecznych na terenie LSR Ziemi Pszczyńskiej” oraz 
„Rozwój usług zdrowotnych na terenie powiatu pszczyńskiego” zakończyły się kolejno 29 listopada i 14 grudnia 2021 r.  W 
październiku 2021r. rozpoczął się natowmiat projekt dofinansowany z NIW ,,Specjalistyczne Zespoły Edukacyjno-Opiekuńcze 
nową formą pomocy dla rodzin w gminie Pszczyna”. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł, a całkowita jego 
wartość to kwota 635 300 zł.
Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2023r.
Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie powiatu pszczyńskiego” również dofinansowany ze środków Unii Europejskiej 
zakończy się 30 czerwca tego roku.
W 2021 r. w ramach tych projektów objęliśmy całościową, profesjonalną opieką łącznie 149 osób starszych, niesamodzielnych w 
ich domach. Spośród tych osób 21 zmarło w trakcie sprawowanej opieki – to wskazuje jak ciężki stan zdrowia był tych osób i jak 
bardzo nasza pomoc właśnie wśród tych osób była potrzebna. Opieka nad chorymi i ich rodzinami sprawowana była we 
współpracy z lekarzami rodzinnymi, ośrodkami opieki społecznej, opieką specjalistyczną oraz hospicjami stacjonarnymi. 
Staraliśmy się też uruchamiać pomoc ze strony rodziny, pomoc środowiskową, sąsiedzką i parafialną. Tam gdzie była taka 
potrzeba opieka była także kontynuowana przez naszych wolontariuszy. Łącznie 40 osób uzyskało pomoc wolontariuszy. Od 
grudnia, po zakończeniu dwóch projektów uruchomiliśmy opiekę płatną. Tą opieką objęliśmy 14 osób, jedna osoba zmarła. Do 
opieki płatnej przenieśliśmy zasady i standardy pracy hospicyjnej. 

W 2021 r. wypożyczalnia kontynuowała 3 rok odpłatnych wypożyczeń sprzętu dla chorych spoza hospicjum. W ciągu roku 
podpisano 323 umowy (o 40 więcej niż w 2021). Z czego w 2021 r. zakończono 220, czyli ok. 60%. W sumie na rok 2022 przeszło 
178 umów funkcjonujących od 2019-2021 r. (z 2019 – 35, 2020 – 40, 2021- 103).
Odpłatnie sprzęt wypożyczono chorym w 47 miejscowościach (o 6 więcej niż w 2020). Najwięcej chorych pochodziło z Pszczyny 
– 160 wypożyczeń (o 55 więcej niż w 2020), Goczałkowic – 29, Jankowic i Piasku  – po 15. W pozostałych miejscowościach – 
poniżej 15. W sumie było to 852 wypożyczenia różnorodnych sprzętów, w tym najwięcej: łóżek (313), materacy (152), 
koncentratorów tlenu (101), wózków dla niepełnosprawnych (67). 
Najdalsze miejsca dokąd trafił sprzęt z naszej wypożyczalni z umów komercyjnych to Żywiec (koncentrator tlenu) i Katowice 
(łóżko). 
W 2021 roku podpisano 13 umów zwolnieniowych (o 5 więcej niż w 2020 r.). W wyniku zniżek na czynszu wg tych umów 
hospicjum wsparło potrzebujące osoby na kwotę 1638 zł.
Nieodpłatnie dla chorych hospicjum odnotowaliśmy 358 wypożyczeń, w tym najwięcej: łóżek – 106, koncentratorów – 78, 
materacy – 62.
Czas wypożyczenia dla chorych hospicyjnych wynosił od jednego dnia do 238 dni. W 2021 r. kontynuowano prace adaptacyjne w 
piwnicy Wypożyczalni, dzięki czemu powstały trzy pomieszczenia magazynowe, w tym dwa z półkami na artykuły higieniczne 
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oraz na archiwum. Większość prac remontowych wykonana była wolontaryjnie. Z odpłatnych wypożyczeń otrzymaliśmy 196 
817,59 złotych.
Koszty działalności magazynu w tym przeprowadzonych zakupów, konserwacji, napraw 
i remontów to kwota 208 392,30 złotych. Koszty utrzymania wypożyczalni w większości pokrywane są z opłat za wypożyczony 
sprzęt. Dzięki tym opłatom sfinansowaliśmy bezpłatne wypożyczenia dla najbardziej potrzebujących na kwotę 82 663 złote.

W 2021 roku kontynuowaliśmy budowę Domu Ojca Pio. Wykonaliśmy klimatyzację 
i wentylację, zainstalowaliśmy alarm, monitoring, system ppoż wraz z centalami, wykonaliśmy sufity podwieszane, oświetlenie, 
sześć łazienek wraz z całym montażem białym i lustrami, zamontowaliśmy parapety wewnętrzne, zakupiliśmy i zamontowaliśmy 
krany, zlewy, umywalki, kabiny sanitarne, sprzęt do kuchni i pokoi socjalnych, zamówiliśmy meble do zabudowy, wykonaliśmy 
drogę dojazdową wraz z parkingami. W roku 2021 na budowę wydatkowaliśmy kwotę 1 118 608,24 złotych.
Zgodnie z potrzebami 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 sześciu lat realizacji budowy tj. do końca 2021 r. łącznie wydatkowaliśmy kwotę 4 109
 840,37 złotych czyli tak jakbyśmy w każdym roku wydatkowali na budowę z pozyskanych środków ponad 650 tysięcy złotych. To 
środki z 1%, darowizn, dotacji, akcji, kwest. By ukończyć Dzienny ośrodek i przychodnię potrzebujemy jeszcze około 0,5 miliona 
złotych. Przewidujemy przeprowadzenie się do nowej siedziby w maju.

Wdrożone systemy, reorganizacja pracy i włączenie kolejnych osób w ściśle określone zakresy odpowiedzialności pozwoliło na 
usprawnienie pracy i w konsekwencji zwiększenie ilości osób którym w zeszłym roku mogliśmy pomóc. Opieką obejmowaliśmy 
miesięcznie ponad 60 chorych nowotworowych i 45 chorych starszych, niesamodzielnych z różnymi chorobami 
współistniejącymi. Nadal obserwujemy wzrost zgłaszanych do naszej opieki chorych i staramy się by nie było kolejek dla 
oczekujących pomocy.
Tak dużą liczbę chorych i ich rodzin możemy sprawnie obejmować opieką dzięki sprawnie działającym zespołom w skład którego 
wchodzą: 
lekarze w liczbie 10 osób w tym 4 na umowę o pracę, pielęgniarki – 13 osób w tym 6 na umowę o pracę, fizjoterapeuci – 4 
osoby, psycholodzy – 5 osób, opiekunki – 15 osób w tym 12 na umowę o pracę.
Łącznie w 2021 r. mieliśmy zatrudnionych 26 osób na umowy o pracę oraz 29 osób na inne rodzaje umów. Tam gdzie jest taka 
możliwość i potrzeba włączamy w opiekę wolontariuszy jest to 27 zadeklarowanych osób. W listopadzie przeprowadziliśmy 
kolejny nabór na wolontariuszy w postaci cyklu 6 szkoleń wstępnych. W szkoleniach uczestniczyło 12 kandydatów, a pomyślnie 
ukończyło cykl szkoleń 9 osób. 
Od stycznia 2021 organizowane są comiesięczne spotkania z wolontariuszami, po Mszy św. w drugi wtorek miesiąca. Ponadto 
rozpoczęliśmy organizowanie w pierwszy wtorek miesiąca spotkań i szkoleń dla wolontariuszy posługujących u chorych.
Oprócz posługi u chorych wolontariusze intensywnie działają w grupie plastycznej tworząc przepiękne ceramiki, stroiki i różnego 
typu dekoracje. Prace te wzbogacają nasz budżet, gdyż są do nabycia za cegiełkę na naszych kiermaszach, kwestach, akcjach.
W roku 2021 udało się zorganizować ,,Kiermasz Wielkanocny" ( 21.03.2021 ), po raz pierwszy ,,Kiermasz Ciast i Ceramiki" ( 
23.05.2021 ), uczestniczyliśmy w ,,Święcie Ziół" w Skansenie ( 15.08.2021 ), Eko Targach w Koszarach Ułańskich ( 11.09.2021 ), 
,,Pszczyńskim Jarmarku Świątecznym" (18-19.12.2021 ). Udział w tych kiermaszach był możliwy dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu naszych wolontariuszy, szkół oraz wielu ludzi dobrej woli. Końcem roku wolontariusze przygotowali piękne fanty 
na Bal Karnawałowy w Suszcu (29.01.2022 ). Ponadto nasi wolontariusze coraz częściej kwestują na Mszach pogrzebowych, 
uroczystościach ślubnych, czy rodzinnych oraz uczestniczą w akcjach. 1 listopada kwestowaliśmy na  12 cmentarzach tj. w 
Pszczynie- Wszystkich Świętych, Świętej Jadwigi, Świętego Krzyża ponadto cmentarze parafialne w: Jankowice, Studzienice, 
Goczałkowice - Zdrój, Studzionka, Kobielice, Czarków, Łąka oraz cmentarze komunalne: Piasek, Góra. W dniu tym zebraliśmy 
kwotę 54.042,44. Łącznie ze zbiórek publicznych pozyskaliśmy 104 114,48 złotych.

Oprócz cyklu szkoleń wstępnych w 2021 r. przeprowadziliśmy 28 szkoleń z zakresu medycyny, psychologii, fizjoterapii. Szkolenia 
te były skierowane zarówno do personelu hospicjum, do wolontariuszy jak i do opiekunów osób chorych. Oprócz tego odbywały 
się systematyczne spotkania grupy wsparcia dla opiekunów osób chorych prowadzone przez naszych psychologów i terapeutów.

Systematycznie odbywały się cotygodniowe spotkania poszczególnych zespołów – w każdy wtorek, środę, czwartek – zespoły 
opiekujące się starszymi, niesamodzielnymi osobami oraz w piątek zespół medyczny omawiający sytuacje u chorych 
nowotworowych. Systematycznie spotykał się także zespół ds. wypożyczalni sprzętu.
Podczas spotkań zespołów omawiano problemy dot. chorych i ich rodzin w celu podnoszenia jakości opieki u chorych. 

W roku 2021 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 142 022,26 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 82 089,07 zł z tego z dotacji 22 000,00 zł. 
Hospicjum zgłosiło także projekt do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. W głosowaniu uzyskano największą liczbę 
głosów – 1678 – i projekt otrzymał najwyższe możliwe dofinansowanie – 125 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodu 
wokół budynku.
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Złożyliśmy także kilka wniosków na dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności. Jeden wniosek otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 300 tys. zł. Na ostateczną ocenę dwóch pozostałych jeszcze czekamy.
W naszym magazynie aptecznym w minionym roku zmodernizowano sposób pobierania materiałów aptecznych, grupując 
poszczególne produkty z oznaczeniem liczbowym, co znacznie ułatwiło sposób ewidencji pobranych środków. Kontynuujemy 
wzorem lat poprzednich sposób wykupu leków przepisywanych na receptę z refundacją na chorobę nowotworową. Gdy sytuacja 
materialna rodziny jest ciężka pokrywamy koszty zakupu leków. Z dotacji gminnych zakupiliśmy nierefundowane specjalistyczne 
plastry z miodem manuka, które dobrze sprawdzają się w leczeniu odleżyn i ran nowotworowych. Inne plastry specjalistyczne na 
odleżyny jak i leki refundowane wypisywane są na receptę dla poszczególnych pacjentów. Wspomagamy środowiska ubogie 
pokrywając koszty recept. Z dotacji i środków unijnych zakupiono sprzęt, który pomoże w pielęgnacji i opiece nad chorym w 
warunkach domowych. 

W 2021 r. ogłosiliśmy 7. edycję akcji Zdobywamy Szczyty dla Hospicjum, do której przystąpiło 271 (o 59 osób więcej niż w 2020). 
Zebrano 8350 zł. Podsumowanie akcji odbyło się na rynku w Pszczynie w Światowym Dniu Hospicjów – 9 października. 
Przeprowadziliśmy także 6. edycję Nocnego Biegu po Pszczynie, w którym wzięło udział 465 zawodników i zebrano blisko 34 tys. 
zł. Bieg również odbył się w Światowym Dniu Hospicjów. We współpracy ze Związkiem Górnośląskim zorganizowaliśmy także 
Zabawę Górnośląską, z której przekazano hospicjum 4 200 zł. 
Kampania 1% dla Hospicjum rozpoczęła się pod koniec stycznia 2021 r. Pozyskano 304,5 tys. zł od 5 000 podatników. 
W intensywny sposób prowadziliśmy działalność w mediach w tym w Internecie. Przygotowaliśmy 11 informacji prasowych, 
które rozsyłano, wraz ze zdjęciami bądź grafikami, na 36 adresów redakcji prasowych i dziennikarzy. Opracowaliśmy i 
opublikowaliśmy profesjonalny film dotyczący pozyskiwania 1% dla hospicjum. Na antenie Polskiego Radia w Katowicach 
ukazały się dwa reportaże nt. działalności hospicjum. Opracowaliśmy i zamieściliśmy 36 informacji wraz ze zdjęciami w dziale 
„Aktualności” na stronie internetowej hospicjum, która jest stale aktualizowana w wielu innych obszarach. Przygotowaliśmy i 
zamieścilismy ok.  200 wiadomości na Facebooku wzbogaconych zdjęciami, grafikami, prezentacjami. Pozyskaliśmy 288 nowych 
odbiorców na Facebooku (na koniec roku sympatyków strony było 3886). Zasięg posta jest szacowany na 30,5 tys. odbiorców. 2-
krotnie wysłaliśmy życzenia świąteczne do darczyńców i wspierających hospicjum (ponad 1000 przesyłek) oraz wydrukowaliśmy 
i rozdaliśmy 100 kalendarzy hospicyjnych dla pracowników i wolontariuszy hospicjum. Wszystkie te działania służa 
rozpowszechnianiu naszej działalności i promocji idei hospicyjnej. Przekładają się one na poparcie jakie nasze hospicjum ma w 
środowisku i ofiarność wspierających nas ludzi. 
We wrześniu 2021 r. zorganizowaliśmy spotkanie ws. diagnostycznego rozpoznania 
i wyznaczenia kierunków dla hospicjum w rozwoju fundraisingu, czyli systematycznej 
i planowej komunikacji w celu pozyskiwania środków finansowych od darczyńców indywidualnych. Warsztaty dla zarządu 
hospicjum przeprowadzili specjaliści z Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich z Warszawy (Lidia Kuczmierowska, Andrzej 
Pietrucha). Efektem jest szerokie podjęcie tematu i raport diagnostyczny zamieszczony na stronie internetowej hospicjum oraz 
zaplanowanie zakupu i wdrożenia systemu CRM (Customer Relationship Management). W tak trudnej sytuacji społecznej w 
jakiej znalazł się nasz kraj a w nim organizacje non profit budowanie silnych relacji i wsparcia darczyńców staje się priorytetem.
Z darowizn wpływających systematycznie na nasze konto zarówno od osób prywatnych jak 
i firm uzyskaliśmy kwotę 319 816,82 złotych o 42 009,42 złotych więcej niż w roku 2020.
Dochód ze zbiórek, kwest i akcji wyniósł w 2021 r. 101 599,47 i wzrósł dwukrotnie w stosunku do 2020 r. w którym 
obserwowaliśmy załamanie z powodu pandemii.
Na koniec 2021 roku przeprowadziliśmy spis składników majątkowych, środków trwałych 
i pozostałych środków trwałych w używaniu tzw. wyposażenia. Wartość tego majątku stowarzyszenia komisja spisowa wyceniła 
na kwotę 639 918,78 złotych to więcej o 22 512,40 niż w roku 2020.

W 2021 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 
zakończone były  pozytywną oceną naszej działalności. 

Podsumowując rok 2021 był rokiem wielu wyzwań związanych z dostosowaniem naszych działań do zmieniających się 
warunków. Od kilku lat podejmowaliśmy decyzje w kierunku zrównoważenia wpływów tak by Hospicjum miało kilka kierunków 
swojej działalności. Uruchomienie dziennego ośrodka opieki i przychodni będzie następnym obszarem naszej działalności. Jest 
to ogromne wyzwanie organizacyjne na ten rok. Rok 2021 kończymy z nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 57 
711,10 złotych i wieloma wyzwaniami. Jako organizacja pożytku publicznego działamy dla naszej społeczności starając się tak 
wykorzystać zgromadzone środki by służyły wielu potrzebującym osobom. Oprócz opieki nad chorymi na nowotwory, których 
liczba stale rośnie, opiekujemy się osobami starszymi w ich domach. Na tą opiekę pozyskaliśmy środki z dotacji z UE. Niestety na 
ten moment nie ma nowych konkursów z UE na projekty pozwalające na sfinansowanie tej opieki. Będziemy ją więc finansować 
środkami z projektów i dotacji z NIW czy gmin. Uruchomienie Domu poszerzy także nasze możliwości wnioskowania o 
dofinansowanie. Ważnym obszarem naszych wpływów są darowizny i wpływ z tzw. 1%. Łącznie wpływy te to 22% naszych 
przychodów. W związku z wprowadzonym Polskim Ładem wpływy te mogą drastycznie zmaleć, dlatego musimy wspólnie 
dołożyć wszelkich starań by tak się nie stało. Przed nami wiele wyzwań, które wspólnie mam nadzieję uda nam się pomyślnie 
rozwiązać dla dobra naszych podopiecznych i całej naszej społeczności.
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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

1299

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 zdrowotnych.

86.22.Z 0,00 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

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 0,00 zł

3 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 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-07-18 8



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) 2 860 758,57 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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304 501,24 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 890 887,27 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 639 603,12 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 203 259,13 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 17 896,32 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 645 080,35 zł

2.4. Z innych źródeł 1 020 289,71 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 304 501,24 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 304 501,24 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

629 649,52 zł

40 237,75 zł

202 000,00 zł

19 000,00 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:

990,00 zł

296 480,74 zł

2 836,08 zł

147 955,94 zł

0,00 zł

196 817,59 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 39 814,78 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 803 047,47 zł 304 501,24 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

2 599 788,34 zł 304 501,24 zł

203 259,13 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Budowa Domu Ojca Pio 304 501,24 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

29 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)

22,21 etatów

45 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 1 886 648,67 zł

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

1 886 648,67 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)  

5 979,11 zł

70 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

65 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 329 166,40 zł

1 266 252,15 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

31 801,58 zł

- inne świadczenia 31 112,67 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 557 482,27 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 126 755,06 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 759 893,61 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 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 na terenie gminy 
Pszczyna w domach osób 
chorych.

Burmistrz Pszczyny 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

16 380,00 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 Wykonanie otoczenia Domu 
Ojca Pio – modułu Dziennej 
opieki nad osobami 
starszymi i przychodni.

Wykonanie robót drogowych 
dla budowy Domu Ojca Pio – 
moduł Dziennej opieki nad 
osobami starszymi i Przychodni 
KOMPLEKS OBIEKTÓW DOMU 
OJCA PIO – DOM  OPIEKI + 
PRZYCHODNIA .

Burmistrz Pszczyny 125 000,00 zł

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

1 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 299 682,73 zł

2 Specjalistyczne zespoły 
edukacyjno-opiekuńcze 
nową formą pomocy dla 
rodzin w gminie Pszczyna

Celem zadania jest stworzenie 
sieci wsparcia społecznego w 
celu objęcia działaniami 
opiekuńczymi i
edukacyjnymi 30 przewlekle 
chorych seniorów i ich 
opiekunów rodzinnych w 
Pszczynie.

Narodowym Instytutem Wolności - 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

19 000,00 zł

3 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 389 227,92 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

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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miejski w Pszczynie 1

2 Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój 1

4 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 
w 2021 r. nie otrzymaliśmy środków, 
gdyż transza otrzymana była w 
2020r. Dla możliwości wpisania 
zadania wpisano kwotę 1zł

1,00 zł
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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 2022-07-18

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-07-18 17


