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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. CHORZÓW

Powiat M. CHORZÓW

Ulica SZPITALNA Nr domu 24 Nr lokalu 

Miejscowość CHORZÓW Kod pocztowy 41-506 Poczta CHORZÓW Nr telefonu 32-249-19-90

Nr faksu 32-249-19-90 E-mail 
hospicjum_chorzow@o2.pl

Strona www www.hospicjum-chorzow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-11-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27329580200000 6. Numer KRS 0000015960

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

Barbara Kopczyńska Prezes TAK

Lilianna Motyka Wiceprezes TAK

Elżbieta Sitek Sekretarz TAK

Zbigniew Sawicz Skarbnik 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

Monika Famuła Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jolanta Łamik Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ "HOSPICJUM" W CHORZOWIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Działania w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej, 
działania na rzecz osób chorych oraz organizacji wolontariatu polegające 
na:
a) pomocy medycznej (lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej, 
socjalnej i duchowej choremu w terminalnym okresie choroby 
nowotworowej oraz jego rodzinie (za ich zgodą), a także w uzasadnionych 
przypadkach innych chorób przewlekle postępujących o niepomyślnym 
rokowaniu po zakończonym leczeniu przyczynowym; 
b)zjednoczeniu ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i 
pomocy, o której mowa w punkcie a).
c) propagowanie idei wolontariatu i udział wolontariuszy w organizowanej 
opiece hospicyjnej i paliatywnej;
d)Pomoc o której mowa w punkcie a) jest sprawowana jest w powołanych 
przez Stowarzyszenie przedsiębiorstwach leczniczych w tym także w domu 
chorego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
a)ochronę i promocję zdrowia, w tym opiekę nad chorym: w aspekcie 
medycznym (łagodzenie bólu fizycznego i objawów chorobowych, 
pielęgnacja), psychicznym, duchowym, społecznym,
b)współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia,
c) niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
d) współpracę z duchownymi różnych wyznań - zależnie od potrzeb i 
życzeń chorego,
e) współpracę z ośrodkami hospicyjnymi o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym,
f) propagowanie idei i metod opieki hospicyjnej nad ludźmi chorymi 
terminalnie na chorobę nowotworową,
g)organizowanie kursów, konferencji, szkoleń i seminariów dla swoich 
członków, sympatyków i osób zainteresowanych ideą pomocy hospicyjnej,
h)udzielanie informacji w zakresie swojej działalności statutowej poprzez 
prasę, radio, telewizję, wydawanie własnych publikacji oraz stosowanie 
innych środków w tym zakresie,
i) promocję i organizację wolontariatu,
j) działania w zakresie lecznictwa, w tym inicjatywy lokalne w zakresie 
infrastruktury hospicjum obejmujące przebudowę, remonty, rozbudowę  
dostosowanie obiektów do wymogów i regulacji krajowych oraz 
wyposażenie w odpowiedni sprzęt,
k) zbieranie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów 
statutowych, również poprzez sprzedaż wyrobów ofiarowanych przez 
darczyńców i wykonanych przez podopiecznych Hospicjum

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Wszystkim chorym, którzy się do nas zgłosili zapewniliśmy zespołową, wielodyscyplinarną i całościową 
opiekę skierowaną na polepszenie jakości życia.  Naszym celem było łagodzenie cierpień, leczenie bólu 
oraz innych objawów towarzyszących chorobie nie poddającej się wyleczeniu, tak by chorzy mogli ten 
czas choroby przeżyć  bez bólu, w poczuciu bezpieczeństwa.            
Cel ten osiągnęliśmy poprzez dbałość o sferę duchową, psychiczną i fizyczną pacjentów oraz ich rodzin 
w czasie trwania choroby. Nieodpłatnie sprawowaliśmy wszechstronną opiekę nad chorymi przez cały 
zespół hospicyjny.                                                                                                                                                            
     
 Zespół Domowej Opieki Paliatywnej.                                                               
W roku 2013 zgłoszono do opieki domowej 282 chorych, w oraz kontynuowano opiekę dla  25 chorych 
zgłoszonych w roku poprzednim. Ogółem objęto opieką 307osób, w tym  kobiet 159. Opieka domowa 
wyniosła 18449 osobodni. Opieką domową objęto pacjentów z Chorzowa i miast ościennych.  w których 
nie ma hospicjum m.in. Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Michałkowice, Nowy Bytom.
Poradnia  Medycyny Paliatywnej. W roku  2013 udzielono 464 porad, w tym 259 porad udzielono 
kobietom.
Oddział Medycyny Paliatywnej.  (11 łóżek- opieka całodobowa)W roku 2013 r objęto opieką  102 
chorych : 51 mężczyzn, 51 kobiet. Ogółem 3411osobodni .                                                              
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 Na Oddziale Medycyny Paliatywnej w roku 2013 naszymi pacjentami byli mieszkańcy Chorzowa, 
Bytomia, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Zabrza,  Katowic,  Sosnowca, oraz jedna 
osoba bezdomna . 
 
Wszyscy chorzy korzystali z całodobowej opieki pielęgniarskiej, ambulatoryjnej, diagnostycznej 
kierowanej przez lekarzy.  
Ogólnie w ramach naszej działalności statutowej wykonaliśmy następujące działania:
1.Zapewnilismy naszym podopiecznym świadczenia medyczne lekarskie 
i pielęgniarskie, kontrolę objawów, zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne, ustalaliśmy zalecenia, 
pobieraliśmy materiały do badań diagnostycznych, zlecaliśmy niezbędne badania laboratoryjne i zabiegi 
medyczne. 
3.  Zapewniliśmy chorym odpowiednie środki opatrunkowe.
4. W 2013r Oddział Opieki Paliatywnej został na bieżąco doposażony w sprzęt medyczny oraz sprzęt 
ułatwiający opiekę. 
5. Za zwrotną kaucją wypożyczaliśmy do domów chorych potrzebny sprzęt i aparaturę medyczną, oraz 
szkoliliśmy chorych lub ich rodziny w zakresie obsługi sprzętu i prawidłowej pielęgnacji chorego. 
6. Wspieraliśmy rodziny chorych lub bliskich w okresie choroby i osierocenia, udzielaliśmy potrzebnych 
informacji osobiście lub telefonicznie, zbieraliśmy wywiady, przygotowywaliśmy potrzebną 
dokumentację.
7. Zapewnialiśmy nieodpłatną pomoc psychologiczną i duchową dla osób dotkniętych chorobą 
nowotworową i dla ich rodzin poprzez indywidualne spotkania psychologa i kapelana z chorymi, ich 
rodzinami oraz osobami w żałobie.
8. Wykonywaliśmy rehabilitację chorych na zlecenie lekarza.
9. Zapewniliśmy naszym podopiecznym bezpłatny transport na konsultacje i inne zlecone badania. 
(firma Przewozy Medyczne PAKTOR) 
10. Dzięki posiadanej akredytacji na prowadzenie stażu specjalizacyjnego w roku 2013 pięciu lekarzy 
odbywało staż specjalizacyjny z dziedziny medycyny paliatywnej oraz dwóch lekarzy spoza tej 
specjalizacji. W ramach współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym skierowano na praktyki 
studenckie do Hospicjum w ciągu roku 2013: 150 studentów Wydział Lekarski,  100 studentów Wydział 
Pielęgniarski oraz fizjoterapia 50 studentów. Praktyki studenckie na Oddziale odbywają się pod 
nadzorem pielęgniarki oddziałowej dr Joanny Flakus i psychologa Maddaleny Sagan pracowników 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.                                                                                               
  W roku 2013 na Oddziale odbywały się 3 kursy po 25 osób z opieki długoterminowej dla pielęgniarek 
organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. 
11.  Edukacja pracowników i wolontariuszy .W 2013 roku przywiązywaliśmy uwagę do działalności 
edukacyjnej i samokształcenia dla pracowników i wolontariuszy. Sfinansowaliśmy wyjazdy na różne 
szkolenia i konferencje. Uczestniczyliśmy w szkoleniach organizowanych przez Forum Hospicjów 
Polskich, a także w „Hospicyjnych dniach formacyjno- szkoleniowych” w Licheniu oraz w XII 
Jasnogórskiej Konferencji Zespołów Hospicyjnych i Opieki Paliatywnej. Konferencje dla lekarzy odbyły 
się w Toruniu i Częstochowie . Psycholog Hospicjum uczestniczyła w  Konferencji psychologów 
hospicyjnych. Koordynator wolontariatu uczestniczyła w szkoleniu „Dobry wolontariat” w Warszawie 
oraz wolontariusze i pracownicy uczestniczyli rekolekcjach organizowanych w Radomiu, Hałcnowie, 
Kluczborku,  Kokoszycach. 
12. W ramach X  Kampanii  Edukacyjno - Społecznej ,,Hospicjum to też życie” propagowaliśmy idee  
ruchu hospicyjnego. Tematem kampanii wybranym przez organizatora Fundację Hospicyjną dla 
wszystkich uczestników był problem osierocenia dzieci i przeciwdziałanie jego skutkom pod hasłem: 
„Pomóż ukoić ból”. W ramach kampanii odbył się dnia 17.10.2013 Koncert „Głosy dla Hospicjum” w 
nowej, rozbudowanej części Hospicjum w dniu oficjalnego otwarcia. Wystąpili wspaniali chorzowscy 
artyści Duet Shapphire w składzie Magdalena Krzywda - Krzysteczko (śpiew) i Sławomir Witkowski 
(akompaniament). Wystąpiła także uczennica pani Magdy Asia Smajdor.                                                          
                                                      W edukacyjnej części kampanii odbył się wykład psychologów Hospicjum 
"Wsparcie dziecka osieroconego" dla nauczycieli i pedagogów chorzowskich i świętochłowickich szkół. 
Przygotowano wykaz chorzowskich instytucji pomocowych dla osób w żałobie. W czasie trwania 
Kampanii dla dzieci osieroconych przez podopiecznych Hospicjum zorganizowano spotkanie 
integracyjne przy grach i zabawach oraz wyjście grupowe do teatru a także uczniowie szkoły AZSO nr1 
w Chorzowie zorganizowali kwestę na rzecz dzieci oraz po raz kolejny zaprosili na Spotkanie Mikołajowe 
i przygotowali dzieciom prezenty. 
13. Rodziny i osoby w żałobie są zapraszane na comiesięczną Mszę Św. za zmarłych do siedziby 
Stowarzyszenia. Po Mszy możliwość wspólnego spotkania z zespołem hospicyjnym. Tradycyjnie w 
listopadzie odbyła się Msza Św. za wszystkich zmarłych podopiecznych Hospicjum w Kościele 
Wniebowzięcia NMP oraz spotkanie całej rodziny hospicyjnej w domu Katechetycznym. W roku 2013 
psycholodzy hospicjum udzielali jedynie porad indywidualnych. Szczególną troską otaczamy dzieci 
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osierocone przez podopiecznych hospicjum. Sześcioro dzieci spędziło dwa tygodnie wakacji od 01-14 
lipca na Boskich Koloniach (Kronowo-  Mazury) organizowanych przez ks. Rafała Kaca. Koszt kolonii  
sfinansowało Stowarzyszenie. Po raz trzeci zorganizowano dla dzieci imprezę „Pożegnanie Lata”- była 
to jednodniowa pieszo-autokarowa wycieczka w Beskid Śląski.( Błatnia- Klimczok- Szczyrk). Na początku 
roku szkolnego wspomagaliśmy  wyposażenie uczniów w przybory i podręczniki szkolne, Wszystkie 
dzieci osierocone otrzymały ufundowane przez Stowarzyszenie z okazji świąt paczki oraz odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia  Dziecka. Prezenty ufundowało stowarzyszenie a kilkoro dzieci uczestniczyło w 
akcji  Fundacji Hospicyjnej „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”. Ponadto z darowizny celowej Fundacji 
Hospicyjnej z Gdańska  kontynuowano wypłatę stypendium na zajęcia pozalekcyjne dla trzech 
osieroconych w wysokości 150zł/miesiąc oraz w nowym roku szkolnym 2013/2014 przyznano od 
września do grudnia 2013 stypendia  kolejnej trójce dzieci w wysokości 100zł/miesiąc. Za udział w 
kampanii w roku 2012 Fundacja Hospicyjna przekazała bony na leki o wartości 100zł dla pacjentów z 
opieki domowej  oraz dla dzieci osieroconych 5 bonów po 100zł do sklepu Reserved.
14. Na Oddziale Opieki Paliatywnej jest odprawiana Msza Św. dla chorych w każdą środę, niedzielę i 
święta. W pozostałe dni chorym komunii udziela kapelan i szafarze parafii NMP w Chorzowie Batorym. 
17 października 2013 Abp Wiktor Skworc poświęcił  hospicyjną kaplicę  pw. Matki Bożej Piekarskiej 
Lekarki, która powstała na piętrze w budynku Hospicjum. Od lutego przy Hospicjum działa otwarta 
grupa modlitewna prowadzona przez kapelana Hospicjum i wolontariuszy. 
15. Promocję i organizację wolontariatu wspiera powołane w 2007r z inicjatywy Zarządu 
Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy Hospicjum w Chorzowie. Kontynuowaliśmy właściwą 
organizację wolontariatu oraz pozyskiwania wolontariuszy. Organizowaliśmy comiesięczne spotkania 
formacyjne dla wolontariuszy.   Wolontariusze pomagają w opiece w hospicjum stacjonarnym, w 
opiece domowej oraz członkowie Stowarzyszenia w pracy poradni. Z udziałem wolontariuszy zostały 
zrealizowane m.in. prelekcje w szkołach, działania na rzecz dzieci osieroconych, kwesty w parafiach. W 
2013 roku działalność Centrum wsparła dotacja UM Chorzów. Przeprowadzono dwukrotnie szkolenia 
dla nowych wolontariuszy oraz doposażono Centrum Wolontariatu w sprzęt. Centrum Wolontariatu 
prowadzone przez dwóch koordynatorów skupia 36 wolontariuszy.(dane na dzień 31.12.2013).
W Międzynarodowym Dniu Wolontariusza 05.12.13 podczas uroczystej gali w siedzibie Stowarzyszenia. 
na rzecz Rodziny trzy organizacje wręczały nagrody „Uśmiechaczka” wyróżniającym się 
wolontariuszom.  Stowarzyszenie nagrodziło wolontariuszy: Dorotę Kucera -  za propagowanie opieki 
hospicyjnej wśród młodzieży szkolnej i Barbarę Malik za towarzyszenie chorym na Oddziale Opieki 
Paliatywnej. Nagrodę  „Otwartego Serca” przyznano wolontariuszce Hospicjum Anicie Pawleta oraz 
sponsorom Chorzowsko Świętochłowickiemu Przedsiębiorstwu  Wodociągów  i Kanalizacji oraz Panu 
Ryszardowi Cis             
z restauracji MDK „Batory”.
 16. VI Chorzowska Kampania „POLA NADZIEI” (18.04 do19.05.2013) rozpoczęła się w Domu Kultury 
BATORY wykładem ks. dr Antoniego Bartoszka „Wiara jako dar i zadanie w obliczu cierpienia”. W części 
artystycznej wystąpiła:  grupa „Cool dance”.  Celem  Kampanii jest edukacja mieszkańców miasta na 
temat stosunku do ludzi nieuleczalnie chorych, przełamywanie stereotypów w myśleniu o Hospicjum, 
nauka tolerancji, a także zbiórki funduszy na działalność Hospicjum. Akcja podobnie jak w roku 
ubiegłym odbyła się z udziałem chorzowskich szkół oraz dużym zaangażowaniem młodzieży szkolnej. 
Została też wsparta dotacją przez Wydział Kultury i Sportu UM Chorzów. Ideę wolontariatu 
propagowaliśmy angażując młodzież chorzowskich szkół do udziału w konkursach oraz akcjach 
charytatywnych (zbiorki funduszy, wykonywanie żonkilowych upominków, udział w akcjach 
informacyjnych, roznoszeniu ulotek i plakatów). Kwesty odbyły się w Castoramie oraz w Skansenie. 1-
go maja podczas Śląskich Godów. rozdano nagrody w konkursach szkolnych: 2 plastyczne dla uczniów 
Szkół Podstawowych oraz literackie i fotograficzne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 
Odbył się także II Rowerowy Rajd Nadziei w Parku Śląskim z udziałem ok. 100 rowerzystów (sympatycy, 
wolontariusze, reprezentacje trzech szkół) – trasa 11,5 km Park –Skansen. Jako finał Kampanii odbył się 
II Charytatywny Turniej Piłki Nożnej na rzecz Hospicjum przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kibiców 
Ruchu Chorzów „Niebiescy” oraz piknik rodzinny.
18. Centrum Afirmacji Życia działające przy Hospicjum od roku 2010 prowadziło swoją działalność dzięki 
gościnności w MDK ”Batory” do kwietnia 2013. Podczas spotkania inauguracyjnego Pola Nadziei dr 
Jacek Kurek podsumował bogatą roczną działalność Centrum. Celem jest ukazywanie z pomocą dzieł 
kultury i sztuki, a także refleksji filozoficznej wartości życia i afirmacja życia. W oczekiwaniu na otwarcie 
swojej siedziby kolejne wykłady odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia.
dr Jadwiga Pyszkowska „Umierać po ludzku, czy godnie?’’      
prof. Tadeusz Sławek  „ Pusta jajka skorupka – kilka opowieści o życiu i śmierci” prof. Jadwiga Jośko- 
Ochojska „Neurobiologia mózgu dziecka w okresie prenatalnym, którego matka przeżywa śmierć 
bliskiej osoby”                           
prof. Krystyna Wojtynek- Musik „ Nadzieja działa”                                               
Od uroczystego otwarcia w dniu 17.10.2013 w auli CAŻ odbyły się dwa wykłady:  w listopadzie „Pieśń 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1500

12

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Do realizacji celów statutowych działają utworzone przy Hospicjum Centrum Wolontariatu oraz 
Centrum Afirmacji Życia. Centrum Wolontariatu aktywnie współpracuje z młodzieżą szkolną 
miasta poprzez pedagogów szkolnych. Natomiast Centrum  Afirmacji Życia kieruje swoją 
działalność do wszystkich mieszkańców na rzecz t.zw. "rewitalizacji społecznej"

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stworzenia. Lekcja muzyki ze św. Hildegardą” dr Sylwester Witkowski Magdalena Krzywda - Krzysteczko 
oraz w grudniu - dr Aleksander Bańka „ Narodzić się na nowo”.
19. Spotkania członków Stowarzyszenia odbywały się regularnie raz w miesiącu 
w drugi poniedziałek miesiąca. Integracja członków, wolontariuszy i pracowników odbywa się:                  
                   
- na organizowanych wspólnie spotkaniach np. świątecznych, rocznicowych                                                    
               
- wspólnym udziale w organizowanych akcjach, wydarzeniach i kampaniach                                                    
                        
- na wspólnych wyjazdach szkoleniowych i rekolekcyjnych
19.  Kwota wpłaconych zaległych nawiązek sądowych przyznanych do końca roku 2012 wyniosła 6500 zł 
została przeznaczona na zakupy zgodnie z działalnością statutową w całości (farmaceutyki i środki 
opatrunkowe)                       
20. Zakład Budowlany   KADET  Feruga, Taranek, Wasiewicz Spółka Jawna z Chorzowa na początku roku 
kontynuował prace wokół budynku zgodnie z umową pomniejszone o  II- gi etap zagospodarowania 
terenu. 22.05.2013 budynek uzyskał od odpowiednich służb „Pozwolenie do użytkowania”.                        
                                                                                                                                 
21. W staraniach o fundusze unijne nastąpiła korzystna zmiana, gdyż projekt  Stowarzyszenia w dniu 
24.09.2013r Uchwałą Zarządu Woj. Śląskiego. nr 2093/284/IV/2013 z listy rezerwowej przeszedł na listę 
wybranych do dofinansowania. Po ponownym złożeniu zaktualizowanego wniosku oczekujemy na 
podpisanie umowy. Podjęto też starania o przekształcenie  wieczystej dzierżawy gruntu Skarbu Państwa 
na własność Stowarzyszenia.                            
22.  Realizacja programu dostosowawczego do  aktualnych wymogów Ministra Zdrowia w roku 2013 to  
oddanie do użytkowania po doposażeniu pomieszczeń w nowo rozbudowanej części hospicjum: 
Poradni Medycyny Paliatywnej, pokoju ciszy, magazynu sprzętu oraz doposażenie utworzonego w 
budynku Hospicjum działu farmacji w klimatyzator. Zabezpieczono też środki na dalsze niezbędne 
inwestycje.                ( rezerwowe źródło prądu i rezerwowy zbiornik wody.
23.W roku 2013 Zarząd spotykał się 14 razy. Podjęto 29 uchwał : w tym 19 w sprawach bieżącej 
działalności oraz 10 uchwał Walnego Zebrania. Na bieżąco podejmowano uchwały w sprawach 
członkowskich.

Druk: MPiPS 5



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,142,051.31 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,683,813.35 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich , gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowanych

94.99.Z

ochrona i promocja 
zdrowia

praktyka lekarska 
specjalistyczna

86.22.Z

promocja i organizacja 
wolontariatu

działalność związana z 
ochrona zdrowia 
ludzkiego, pozostała 
gdzie indziej 
niesklasyfikowana

86.90.E

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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d) Przychody finansowe 1,913.66 zł

e) Pozostałe przychody 456,324.30 zł

0.00 zł

1,683,813.35 zł

49,990.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 106,700.70 zł

224.00 zł

64,647.44 zł

3,100.00 zł

38,729.26 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 15,424.69 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 101,322.57 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

1 Wsparcie działalności podmiotu leczniczego 70,643.82 zł

2 Zakup sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia 24,244.12 zł

3 Bieżące naprawy 1,330.13 zł

4 Ogłoszenia prasowe - reklama 1% 5,104.50 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 286,122.57 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,733,803.35 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 159,770.16 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,982,281.15 zł 96,218.07 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1,943,650.72 zł 96,218.07 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

773.11 zł

37,857.32 zł

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

5,104.50 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

19.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

14.0 etatów

22.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,092,732.51 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

648,853.92 zł

580,465.12 zł

- nagrody

- premie

27,600.00 zł

40,788.81 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 443,878.59 zł

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

443,878.59 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 443,878.59 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,529.47 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

14.00 osób

36.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

12,140.07 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 
wynagrodzeniu zasadniczym mają ujęte dodatki za pracę w 
nocy i święta oraz za pełnione dodatkowo dyżury.

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)

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)

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

1 Wsparcie organizacji 
wolontariatu hospicyjnego 
oraz nabór nowych 
wolontariuszy

pomoc społeczna Urząd Miasta Chorzów 17,500.00 zł

2 Pomoc pozamedyczna 
podopiecznym Hospicjum w 
Chorzowie i ich rodzinom w 
okresie choroby  i pomoc 
rodzinie w okresie żałoby.

pomoc rodzinie w trudnych 
sytuacjach życiowych

Urząd Miasta Chorzów 28,500.00 zł

3 Pola Nadziei Promocja opieki hospicyjnej i 
paliatywnej oraz akcji 
charytatywnych.

Urząd Miasta Chorzów 3,990.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Zwyczajne Walne Zebranie  w dniu 19.05.2014r
 Uchwały zatwierdziły Sprawozdania merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Elżbieta Sitek - Sekretarz 
Zarządu, Barbara Kopczyńska 

Prezes Zarządu
 04.06.2014

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Państwowy Inspektor Sanitarny 7
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RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień: 2013-12-31

A. Przychody z działalności statutowej 0.00 2,140,137.65

I. Składki brutto określone statutem 0.00 224.00

II. Inne przychody określone statutem 0.00 2,139,913.65

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 1,683,813.35

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

3 Pozostałe przychody określone statutem 0.00 456,100.30

B. Koszty realizacji zadań statutowych 0.00 1,943,650.72

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego

0.00 1,943,650.72

Wyszczególnienie Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Pozycja

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

0.00 0.00

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia 
lub ujemna) (A-B)

0.00 196,486.93

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0.00 0.00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0.00 0.00

773.110.00Koszty finansoweH.

G. Przychody finansowe 0.00 1,913.66

0.000.00Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)F.

1 Zużycie materiałów i energii 0.00 6,439.94

Sporządzono dnia

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I 
PALIATYWNEJ "HOSPICJUM" W CHORZOWIE
41-506 CHORZÓW
SZPITALNA 24 
0000015960 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra 

Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

1 2 3 4

D. Koszty administracyjne 0.00 37,857.32

3,996.500.00Usługi obce2

23,610.610.00Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4

0.000.00Amortyzacja5

2,746.440.00Pozostałe6

3 Podatki i opłaty 0.00 1,063.83

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0.00 0.00

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość 
dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

0.00 159,770.16

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0.00 0.00

II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna 0.00 0.00

K Wynik finansowy ogółem (I+J) 0.00 159,770.16

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

0.000.00Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)2
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 Maria Nowosielska

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Barbara Kopczyńska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
sporządzony na dzień: 2013-12-31

2013-01-01 2013-12-31

AKTYWA

Aktywa trwałeA. 1,473,164.49 1,446,811.40

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1,473,164.49 1,446,811.40

0.000.00Należności długoterminoweIII.

0.00 0.00

B. Aktywa obrotowe 352,997.11 512,551.17

Stan na
Treść pozycji

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

182,580.97Należności krótkoterminoweII.

III. Inwestycje krótkoterminowe 170,416.14

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

Pozycja

Wartości niematerialne i prawneI. 0.00 0.00

Sporządzono dnia:

Maria Nowosielska Barbara Kopczyńska

0.000.00Inwetycje długoterminoweIV.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

32,108.61

240,216.10

240,226.46

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I 
PALIATYWNEJ "HOSPICJUM" W CHORZOWIE
41-506 CHORZÓW
SZPITALNA 24 
0000015960

1 Środki pieniężne 170,416.14 240,226.46

2 Pozostałe aktywa finansowe 0.00 0.00

Aktywa razem 1,829,661.60 1,965,601.57

A. Fundusze własne 1,687,723.75 1,847,493.91

I. Fundusz statutowy 1,493,308.20 1,687,723.75

II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0.00 0.00

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 194,415.55 159,770.16

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 194,415.55 159,770.16

2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 141,937.85 118,107.66

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0.00 0.00

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 141,937.85 118,107.66

1 Kredyty i pożyczki 0.00 0.00

2 Inne zobowiązania 141,937.85 118,107.66

3 Fundusze specjalne 0.00 0.00

III. Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0.00 0.00

PASYWA

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3,500.00 6,239.00

Pasywa razem 1,829,661.60 1,965,601.57
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Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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INFORMACJA DODATKOWA

I

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości.

 METODY WYCENY- AKTYWA

1. Amortyzacja środków trwałych ustalona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999r w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych( Dz. U. Nr 112 poz.1317 i z 2012r Nr18poz. 169).
Odpisy amortyzacyjne środków trwałych dokonywane były zarówno jednorazowo jak i metodą liniową przy 
zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stanowiącym załącznik do w/w rozporządzenia.
2. Przedmioty długotrwałego użytkowania o wartości od 1 500zł do 3 500zł są zaliczane do kosztów materiałów 
w pozycji wyposażenie, w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
3. Materiały i towary wycenione są w rzeczywistej cenie nabycia tj. cenie zakupu.
4. Należności w walucie krajowej wynikają z dokumentacji źródłowej i mają charakter nie wymagający 
tworzenia rezerw.
5. Środki pieniężne obejmują środki w walucie krajowej. Ich stan na 31 grudnia 2013 roku ma pełne 
potwierdzenie w dokumentacji.

METODY WYCENY- PASYWA

1. Zobowiązania krótkoterminowe w walucie krajowej wynikają z dokumentacji źródłowej i nie są 
przeterminowane.
2. Zobowiązania długoterminowe nie występują.

II

W 2013 roku sposób sporządzania sprawozdania finansowego nie uległ zmianie w porównaniu do roku 2012.

III

Główne źródła przychodu to:

- przychody z NFZ
- przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
- darowizny gotówkowe od firm i osób fizycznych
- zbiórki publiczne
- dofinansowanie działalności statutowej przez Urząd Miasta Chorzów 
a) Dotacja na wykonanie zadania publicznego:" Pomoc pozamedyczna podopiecznym Hospicjum w Chorzowie 
w okresie choroby i pomoc rodzinie w okresie żałoby".
b) Dotacja na wykonanie zadania publicznego:" Wsparcie organizacji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór 
nowych wolontariuszy".
c) Dotacja na Kampanię " Pola Nadziei ".

IV

W 2013 roku nie wystąpiły zmiany w charakterze kosztów działalności. Koszty w 2013 wzrosły o ponad 8% w 
stosunku do roku ubiegłego.
 Wystąpiły następujące rodzaje kosztów:
- amortyzacja
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- narzuty na wynagrodzenia
- pozostałe koszty rodzajowe

V

Fundusz statutowy powstał z dodatniego wyniku finansowego z lat ubiegłych.
Fundusz statutowy przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej- działalności hospicyjno-
paliatywnej Stowarzyszenia.

VI

Nie udzielono gwarancji i poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
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Sporządzono dnia:2014-05-18

VII

Nie występują zasadnicze zmiany w strukturze przychodów i kosztów działalności Stowarzyszenia. W stosunku 
do roku ubiegłego wzrosły przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychody z NFZ.
Wzrosła też kwota dotacji z Urzędu Miasta Chorzów. W 2013 kwesty publiczne utrzymały się na zbliżonym 
poziomie do roku 2012, podobnie jak darowizny gotówkowe od firm i osób fizycznych.
 W 2013 roku przyjęto do użytkowania budynek Centrum Afirmacji Życia i Poradni Opieki Paliatywnej za kwotę 
1 169 805,39zł.
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