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I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ "HOSPICJUM" W CHORZOWIE

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina 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

POLSKA

Województwo

ŚLĄSKIE

Powiat M. CHORZÓW

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

27329580200000

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

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

Druk: MPiPS

2005-11-14
6. Numer KRS

0000015960

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

Barbara Kopczyńska

Prezes Zarządu

TAK

Lilianna Motyka

Wiceprezes Zarządu

TAK

Elżbieta Sitek

Sekretarz Zarządu

TAK

Zbigniew Sawicz

Skarbnik Zarządu

TAK

Imię i nazwisko

Funkcja

Monika Famuła

Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej

TAK

Jolanta Łamik

Członek Komisji
Rewizyjnej

NIE

Wpisany do KRS
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9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie działań z zakresu pomocy
społecznej, działalności charytatywnej:
a) pomoc medyczna (lekarska i pielęgniarska), psychologiczna, socjalna i
duchowa choremu oraz jego rodzinie (za ich zgodą) w terminalnym
okresie choroby nowotworowej a także, w uzasadnionych przypadkach,
innych chorób przewlekle postępujących o niepomyślnym rokowaniu, u
których zakończono leczenie przyczynowe;
b) zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i
pomocy, o której mowa w punkcie a),
c) propagowanie idei i udział w organizowaniu opieki hospicyjnej i
paliatywnej,
d) pomoc, o której mowa w punkcie 1 podpunkt a) jest sprawowana w
siedzibie Stowarzyszenia oraz w placówkach powołanych przez
Stowarzyszenie organów jak również w domu chorego.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
a) ochronę i promocję zdrowia, w tym opiekę nad chorym w aspekcie:
medycznym (łagodzenie bólu fizycznego i objawów chorobowych,
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji pielęgnacja pacjenta), psychicznym, duchowym, społecznym,
b) współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia,
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na c) niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich
rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
podstawie statutu organizacji)
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 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 swej 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 i
dostosowanie obiektów do wymogów,regulacji krajowych i wyposażenia
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

Nieodpłatną działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie realizowało jako podmiot leczniczy
poprzez dwa przedsiębiorstwa lecznicze zarejestrowane u Wojewody Śląskiego:
1.Opieka paliatywna ambulatoryjna składające się z dwóch komórek: Poradnia Medycyny Paliatywnej i
Zespół Domowej Opieki Paliatywnej.
2. Opieka paliatywna stacjonarna składające się z dwóch komórek: Oddział Medycyny Paliatywnej i
Dział farmacji.
Ponadto do realizacji celów statutowych działają utworzone przy Hospicjum: Centrum Wolontariatu
oraz Centrum Afirmacji Życia.
Naszymi beneficjentami są osoby dorosłe dotknięte chorobą nowotworową w jej terminalnej fazie.
Swoją troską obejmujemy również rodziny chorych, rodziny w żałobie i dzieci osierocone
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 osiągamy poprzez dbałość o sferę duchową, psychiczną i fizyczną pacjentów i ich bliskich w
czasie trwania choroby. Nieodpłatnie sprawowaliśmy wszechstronną opiekę nad chorymi przez cały
zespół hospicyjny.
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Zespół Domowej Opieki Paliatywnej.
W roku 2015 objęto opieką domową 320 osób, w tym 159 kobiet. Opieka domowa wyniosła 19 839
osobodni. Opieką domową objęto pacjentów z Chorzowa i miast ościennych. w których nie ma
hospicjum.
Poradnia Medycyny Paliatywnej. W roku 2015 udzielono 373 porad, w tym 197 porad udzielono
kobietom. Osobom w wieku 65 lat i więcej udzielono 168 porad.
Oddział Medycyny Paliatywnej. (11 łóżek- opieka całodobowa)
W roku 2015 r objęto opieką stacjonarną 129 chorych w tym 63 kobiety.
Na Oddziale Medycyny Paliatywnej w roku 2014 naszymi pacjentami byli mieszkańcy Chorzowa,
Świętochłowic, Bytomia, Katowic, Siemianowic Śląskich, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich, Zabrza i
Dąbrowy Górniczej.
W roku 2015 Oddział Medycyny Paliatywnej w dniu 01.08 świętował X-lecie działalności.
Ogólnie w ramach naszej działalności statutowej wykonaliśmy następujące działania:
1. Zapewniliśmy 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 2015r 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 członka rodziny w zakresie obsługi sprzętu.
6. Wspieraliśmy rodziny chorych lub bliskich w okresie choroby: udzielaliśmy potrzebnych informacji,
porad w zakresie prawidłowej pielęgnacji chorego 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. Zapewnialiśmy zabiegi rehabilitacyjne chorym na zlecenie lekarza.
9. Zapewnialiśmy naszym podopiecznym bezpłatny transport na Oddział, na konsultacje i inne zlecone
badania transportem sanitarnym zleconym Paktor.
10. W ramach współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach skierowano na
praktyki studenckie do Hospicjum w ciągu roku 2015 ok.25 studentów fizjoterapii z Dąbrowy Górniczej.
11. Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, jednostkami
resortu zdrowia, NFZ oraz instytucjami krajowymi o podobnym zakresie działań. Jesteśmy członkiem
Forum Hospicjów Polskich.
12. W 2015 roku w ramach działalności edukacyjnej i samokształcenia dla pracowników i wolontariuszy
sfinansowaliśmy wyjazdy na różne szkolenia i konferencje. Były to: Kraków – konferencja onkologiczna,
Oświęcim -Konferencja naukowa” Człowiek w obliczu cierpienia”. Kluczbork- konferencja medycyny
paliatywnej, Kraków- konferencja „ Hospicjum i dzieło miłosierdzia”, Częstochowa- konferencja
wolontariatu i opieki hospicyjnej oraz Katowice konferencja „Chory czy świadczeniobiorca? –
dehumanizacja medycyny.Wolontariusze i pracownicy uczestniczyli w rekolekcjach organizowanych w
Częstochowie, Hałcnowie, Kokoszycach i Radomiu.
13. Po raz jedenasty organizowaliśmy w Chorzowie Kampanię Edukacyjno - Społeczną ,,Hospicjum to
też życie”, która odbywała się w całym kraju pod hasłem „Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach Pomóż osieroconym dzieciom”. Inauguracja kampanii odbyła się 10 października w Światowym Dniu
Hospicjów i Medycyny Paliatywnej. W auli Centrum Afirmacji Życia odbył się Koncert muzyki dawnej,
który zgłoszono do obchodów światowych „Voices for Hospices” 2015, by poprzez wspólnie
wykonywaną i odbieraną muzykę łączyć się z licznymi koncertami na świecie i szerzyć ideę hospicyjną
oraz społeczną wrażliwość na cierpienie.
Na koncert muzyki dawnej składały się utwory kompozytorów A .Vivaldiego, A, Correliego, G.F.
Haendla i G.P. Telemanna, w wykonaniu muzyków specjalizujących się w wykonywaniu muzyki
wybitnych kompozytorów XVII i XVIII wieku. Wystąpili: Dominika Małecka - skrzypce barokowe, Urszula
Jasieckia - Bury - klawesyn oraz Bartosza Kokosza wiolonczela. W części edukacyjnej realizowaliśmy cel
kampanii - uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby dzieci osieroconych. 02 grudnia odbyło się
potkanie prowadzone przez psychologa Hospicjum Annę Widepuhl dla nauczycieli, pedagogów i
katechetów szkolnych pod hasłem kampanii „Dzieci radzą sobie same tylko w bajkach - Pomóż
osieroconym dzieciom”. W ramach części edukacyjnej zorganizowano także dwa spotkania dla dzieci:
18 listopada Spotkanie z baśnią muzyczną dla dużych i małych „Piotruś i Wilk” pod hasłem „Być
przyjacielem i mieć przyjaciół”. Uczestniczyły w nim dzieci osierocone przez podopiecznych hospicjum i
inne chętne do udziału dzieci. 25 listopada CZYTANIE BAJEK. Spotkanie z bajką współorganizowane z
Biblioteką Miejską dla 15-20 osobowej grupy dzieci.
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14. Rodziny i osoby w żałobie mogą korzystać z porad psychologa. Zapraszane są na comiesięczną Mszę
Św. w intencji zmarłych, która odbywa się w auli CAŻ. Dzięki platformie (winda) mogą w niej
uczestniczyć osoby starsze i niepełnosprawne , bliscy naszych podopiecznych. Po Mszy Św. jest
możliwość wspólnego spotkania z zespołem hospicyjnym. Tradycyjnie w listopadzie odbyła się Msza Św.
za wszystkich zmarłych podopiecznych Hospicjum w Kościele WNMP, a także spotkanie całej rodziny
hospicyjnej w parafialnym domu Katechetycznym. Dla grupy dzieci osieroconych przez podopiecznych
Hospicjum w Chorzowie realizowano specjalny program wsparty dotacją Miasta. Były to porady
psychologa, wyjścia grupowe do teatru i kina oraz spotkania z okazji świąt, Dnia Dziecka. 19.09 W
ramach imprezy „Pożegnanie Lata” w dniu 19 września w auli CAŻ odbyło się spotkanie z iluzjonistą dla
dzieci osieroconych otwarte dla wszystkich chętnych do udziału dzieci–Sztuka iluzji.
Po raz kolejny uczniowie i pedagodzy szkoły AZSO w Chorzowie zorganizowali dzieciom Spotkanie z
Mikołajem wraz z prezentami i programem artystycznym w swojej szkole. Troje dzieci osieroconych
spędziło dwa tygodnie wakacji od 01-14 lipca na Boskich Koloniach w Żelistrzewie na Kaszubach
sfinansowanych przez Stowarzyszenie. Także troje dzieci korzystało z darowizny celowej Fundacji
Hospicyjnej z Gdańska, Są to stypendia na zajęcia pozalekcyjne -100zł/miesiąc wypłacane w roku
szkolnym. (drugim półroczu roku szkolnego 2014/15 oraz w I półroczu roku szkolnego 2015/2016). W
akcji Fundacji Hospicyjnej „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka” cztery marzenia naszych dzieci zostały
wybrane i spełnione przez darczyńców tej akcji. 02.06- Spotkanie z okazji Dnia Dziecka dla grupy dzieci
osieroconych: wspólna zabawa, słodki poczęstunek, projekcja filmu animowanego. Finał akcji Fundacji
Hospicyjnej „Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka” dla dzieci z Chorzowa.
15. Na Oddziale Opieki Paliatywnej jest odprawiana Msza Św. dla chorych w każdy czwartek, niedzielę i
święta. W pozostałe dni komunię św. udziela kapelan i szafarze z parafii WNMP w Chorzowie Batorym.
Przy Hospicjum działa otwarta grupa modlitewna składająca się z kapelana Hospicjum, wolontariuszy i
parafian WNMP.
16. Centrum Wolontariatu przy Hospicjum w Chorzowie kontynuowało właściwą organizację oraz
promocję wolontariatu hospicyjnego. Organizowane są comiesięczne spotkania formacyjne dla
wolontariuszy. Wolontariusze wraz z członkami Stowarzyszenia pomagają na Oddziale, w opiece
domowej oraz w pracy poradni. Z udziałem wolontariuszy zostały zrealizowane m.in. prelekcje w
szkołach (34 godziny szkolne), działania na rzecz dzieci osieroconych, kwesty w parafiach. Centrum
Wolontariatu współpracuje za szkołami i wolontariuszami akcyjnymi.
W 2015 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 37 czynnych wolontariuszy, w tym troje członków
Stowarzyszenia.(dane na dzień 31.12.2015). W pracy CW pomaga ogółem 18 członków Stowarzyszenia.
W roku 2015 wyróżniono dwoje najbardziej aktywnych wolontariuszy nagrodą „UŚMIECHACZKA”:
Wandę Drosdzol i Jana Mieńciuka. Wszyscy wolontariusze otrzymali podziękowania za posługę.
17. Chorzowska Kampania „POLA NADZIEI” kolejny rok edukuje mieszkańców miasta na temat
stosunku do ludzi nieuleczalnie chorych, przełamywanie stereotypów w myśleniu o Hospicjum, uczy
tolerancji oraz przeprowadzane są zbiórki funduszy na działalność Hospicjum. Akcja została wsparta
dotacją przez Wydział Kultury i Sportu UM .Podobnie jak w latach poprzednich odbyła się z udziałem
chorzowskich szkół oraz z dużym zaangażowaniem młodzieży szkolnej. Ideę wolontariatu
propagowaliśmy angażując młodzież chorzowskich szkół w organizację szkolnych Pól Nadziei oraz
poprzez udział w konkursach oraz akcjach charytatywnych (zbiorki funduszy, kwestowanie przy
parafiach, wykonywanie żonkilowych upominków, udział w akcjach informacyjnych, roznoszeniu ulotek
i plakatów). Inauguracja kampanii odbyła się w Domu Kultury BATORY dnia 08 marca wykładem ks. dr
Wojciecha Bartoszka „ Asceza współcześnie” oraz w części artystycznej odbył się koncert zespołu
„Gad Mu Trio the Beatles”. Kwestowano w Castoramie, w Parku Śląskim podczas wystawy kwiatów
oraz tradycyjnie 1-go maja podczas Śląskich Godów w Skansenie. Rozdano tu nagrody w konkursach
szkolnych: 2 konkursy plastyczne dla uczniów Szkół Podstawowych oraz literackie i fotograficzne dla
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Odbył się także Rowerowy Rajd Nadziei po ulicach miasta
i w Parku Śląskim z udziałem rowerzystów-sympatyków, wolontariuszy, reprezentacji szkół) – trasa 15
km.
18. Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum stawia sobie za cel działalność społeczną, kulturalną i
edukacyjną na rzecz promocji życia i kultury w wielkomiejskim i poprzemysłowym środowisku Górnego
Śląska. Tu także poprzez różnorodne spotkania, szkolenia odbywa się integracja członków,
wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia. Odbyły się spotkania świąteczne: wielkanocne i
opłatkowe, spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza oraz spotkanie z okazji 10-lecia działalności
Hospicjum stacjonarnego. Jest to szczególne miejsce dla rodzin w żałobie, które uczestniczą w
spotkaniach w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Odbyło się 12 spotkań w roku. W trzeci piątek
miesiąca społeczność lokalna i wszyscy chętni zapraszani są na wykłady. W ciągu roku odbyło się 7
wykładów (spotkania otwarte dla wszystkich chętnych do udziału):
22.02 - wykład Ks. Krzysztof Porosło „Jesteś biedny, ślepy i nagi- czy to na pewno dobra nowina?"
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17.04 - wykład Joanna Tabor - „Podróżowanie/ pielgrzymowanie- rowerem do Santiago de
Compostela”
26.05 - wykład ks. dr Michał Orlik „Boże Ciało w tradycji kościoła”
26.06 - wykład dr Teresa Kumor – Głodny „Ikona jest darem Boga dla ikono-pisarza”
18.09 - wykład Ks. dr Wojciech Bartoszek „Lourdes – stolica chorych”
17.10 - wykład Jacek Kuczyński „Średniowieczny klasztor jako civitas dei”
27.11 - wykład CAŻ „Chory czy świadczeniobiorca? – dehumanizacja medycyny.Refleksje po konferencji.
Dr Barbara Kopczyńska, dr Joanna Flakus
Ponadto w Centrum odbyły się szkolenia, warsztaty i spotkania. Były to poza już wcześniej
wymienionymi:
05.03 - Spotkanie z nauczycielami ze szkół uczestniczących w Kampanii „Pola Nadziei”
26.03 - Warsztaty dla studentów wydziału teologicznego
27.04 - Prelekcja z zakresu wolontariatu dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych.
20.06 i 12.12 Szkolenie na kandydatów na wolontariuszy
29.06 i 18.12 Szkolenie otwarte praktyczne z wykorzystaniem sprzętu medycznego dla osób
zainteresowanych wolontariatem.
29.09- Warsztaty z organizacji akcji charytatywnych dla uczniów Zespołu Szkół sportowych.
30.09 - Spotkanie dla nauczycieli i pedagogów współpracujących z Hospicjum w ramach akcji Pola
Nadziei
25.11 - Prelekcja z zakresu wolontariatu dla koła wolontariuszy z Gimnazjum nr 8 w Chorzowie
prowadzenie koordynator wolontariatu J. Tabor
25.11- Dr Woroń. Spotkanie dla chorzowskich lekarzy w tematyce leczenia bólu.
15.12 - Prelekcja o wolontariacie dla uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych. Prowadzenie koordynator
wolontariatu Joanna Tabor
15.12- Adwentowy Dzień Skupienia. Prowadzenie ks. Marcin Niesporek, W programie Konferencja,
wystawienie Najświętszego Sakramentu, Msza Święta, Agapa
29.12 - Jasełka i koncert kolęd w wykonaniu Dzieci Maryi i przyjaciele z parafii św. Wawrzyńca w
Chorzowie dla dzieci i młodzieży ( spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych do udziału)
20. 17.03.2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20072013 podpisany został aneks do Umowy UDA –RPSL.06.02.01-00-064/10-00 do projektu nr 1520:
„Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia przez nadanie
nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym” realizowanego przez Stowarzyszenie w latach 20102014
Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja –„duże miasta”. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast. Podpisanie aneksu umożliwiło złożenie w roku 2015
wniosków o płatność pośrednią za wydatki poniesione w okresie realizacji projektu do dnia 10.07.2014
oraz płatność końcową za wydatki poniesione w okresie realizacji projektu do dnia 30 września 2014. W
roku 2015 wypłacono płatność pośrednią.
21. Zakończono realizację programu dostosowawczego do aktualnych wymogów Ministra Zdrowia. W
roku 2015 zrealizowano dwie inwestycje.
1) ”Rezerwowy, przepływowy zbiornik wody dla Hospicjum” - wykonawca Firma Rak z Chorzowa
2) „Dostawa i zabudowa rezerwowego źródła prądu”- wykonawca: P.W. BATER - AKUMULATORY z
Katowic.
22. Zarząd Stowarzyszenia w roku 2015 Zarząd spotykał się 14 razy. Podjęto 22 uchwały: w tym 16 w
sprawach bieżącej działalności oraz 6 uchwał Walnego Zebrania. Na bieżąco podejmowano uchwały w
sprawach członkowskich.
najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

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

Osoby fizyczne

3000

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

Osoby prawne

12

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

Działające przy Hospicjum Centrum wolontariatu aktywnie współpracuje z młodzieżą szkolną
Chorzowa.
Centrum Afirmacji Życia kieruje swoją działalność do wszystkich mieszkańców na rzecz
rewitalizacji społecznej

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (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

Druk: MPiPS

Sfera działalności pożytku Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
publicznego
działalność na rzecz
organizacji pozarządowych
oraz podmiotów
wymienionych w art. 3
ust. 3, w zakresie
określonym w pkt 1-32.

Działalność pozostałych 94.99.Z
organizacji
członkowskich, gdzie
indziej nie
sklasyfikowanych:
Wspieranie opieki
medycznej dla osób
ciężko i przewlekle
chorych.
Wsparcie osób
terminalnie chorych i
bliskich chorego.
Wspieranie osób po
stracie bliskich na
skutek choroby.
Starania o środki
finansowe potrzebne
do realizacji celów
statutowych.
Aktywne uczestnictwo
w polityce społecznej
Miasta Chorzów.
Organizacja akcji,
kampanii promujących
ideę oraz opiekę
hospicyjną i paliatywną.
Współpraca z innymi
organizacjami
pozarządowymi,
jednostkami resortu
zdrowia oraz
instytucjami krajowymi
o podobnym zakresie
działań. Stowarzyszenie
jest członkiem Forum
Hospicjów Polskich oraz
Chorzowskiego
Centrum Organizacji
Pozarządowych.

ochrona i promocja
zdrowia

86.22.Z
Praktyka lekarska
specjalistyczna.
Stowarzyszenie jest
podmiotem leczniczym
prowadzącym dwa
przedsiębiorstwa
lecznicze
zarejestrowane u
6

Wojewody Śląskiego:
1.Opieka paliatywna
ambulatoryjna
składające się z dwóch
komórek: Poradnia
Medycyny Paliatywnej i
Zespół Domowej
Opieki Paliatywnej.
2. Opieka paliatywna
stacjonarna składające
się z dwóch komórek:
Oddział Medycyny
Paliatywnej i Dział
farmacji.
Świadczenie
zespołowej,
wielodyscyplinarnej i
całościowej opieki w
celu łagodzenia
cierpienia, leczenia
bólu oraz innych
objawów
towarzyszących
chorobie, a także w
celu poprawy jakości
życia pacjentów
chorych na przewlekłe i
nieuleczalne choroby.
Dbałość o sferę
psychiczną , duchową,
fizyczną i społeczną
pacjentów i ich rodzin
w trakcie trwania
choroby oraz w okresie
żałoby poprzez
zespołową opiekę (
lekarz, pielęgniarka,
psycholog, kapelan,
rehabilitant,
wolontariusz).
Forma opieki
dostosowana do
potrzeb chorego:
ambulatoryjna,
domowa, lub
stacjonarna.
Starania w zakresie
infrastruktury
obejmujące
dostosowanie obiektu i
pomieszczeń do
wymogów i regulacji
krajowych i
wyposażenie w
odpowiedni sprzęt.
Zakończono realizację
programu
dostosowawczego do
aktualnych wymogów
Ministra Zdrowia. W
roku 2015 zrealizowano
dwie inwestycje.
Druk: MPiPS
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1) ”Rezerwowy,
przepływowy zbiornik
wody dla Hospicjum”
2) „Dostawa i
zabudowa
rezerwowego źródła
prądu”

Druk: MPiPS
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promocja i organizacja
wolontariatu

Działalność Centrum
86.90.E
Wolontariatu przy
Hospicjum to
działalność związana z
ochroną zdrowia
ludzkiego, pozostała
gdzie indziej nie
sklasyfikowana.
Wolontariat jest
niezbędny dla
prawidłowego
funkcjonowania
Hospicjum.
Wolontariusze niosą
pomoc podopiecznym
Hospicjum poprzez
towarzyszenie,
rozmowę oraz
współprace z zespołem
medycznym. Przez
zaangażowanie w
opiekę pomagają
chorym przezwyciężyć
poczucie samotności w
trudnych etapach
choroby. Współpraca
polega na edukacji
wolontariuszy, którzy
angażują się później w
propagowanie idei
hospicyjnych, angażują
się w wygłaszanie
prelekcji w szkołach,
aby uwrażliwić
społeczność lokalną na
cierpienie , ból i
umieranie.
Wolontariusze
uczestniczą w
organizacji akcji
charytatywnych oraz
przyczyniają się do
pozyskiwania środków
finansowych na
doposażenie
Hospicjum. Centrum
Wolontariatu stawia
wymagania
systematycznego
szkolenia
wolontariuszom, a
także współpracę w
ramach akcji, kampanii
z młodzieżą szkolną.
t,zw. wolontariuszami
akcyjnymi poprzez
pedagogów szkolnych.

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS
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4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności

Sfera działalności pożytku Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
publicznego

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
Numer Kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

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

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)
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

2,220,140.95 zł
2,139,945.04 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej

0.00 zł

d) Przychody finansowe

909.54 zł

e) Pozostałe przychody

79,286.37 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
Druk: MPiPS

269,426.35 zł
1,843,965.61 zł
39,589.29 zł
1,767,876.32 zł
36,500.00 zł
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d) ze środków państwowych funduszy celowych

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

98,971.70 zł

a) ze składek członkowskich

212.00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

56,697.01 zł

c) z darowizn od osób prawnych

2,278.77 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

39,783.92 zł

e) ze spadków, zapisów

0.00 zł

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

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł

7,777.29 zł

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

281,568.99 zł

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

304,485.39 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
1 1. Zakup 3 rezerwowych przepływowych zbiorników wody i agregatu prądotwórczego

112,238.52 zł

2 2. Malowanie oddziału oraz remont budynku

94,506.37 zł

3 3. Zakup sprzętu medycznego i innego

28,892.53 zł

4 4. Zakup farmaceutyków, badania pacjentów i transport sanitarny

65,336.32 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 wydatkowała najwięcej środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą
1 Cele statutowe

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

304,485.39 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

2,499,212.80 zł

300,973.74 zł

2,499,156.25 zł

300,973.74 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0.00 zł

0.00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0.00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

d) koszty finansowe

31.54 zł

e) koszty administracyjne

0.00 zł

f) pozostałe koszty ogółem

25.01 zł

Druk: MPiPS

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

3,511.65 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

-359,211.21 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób prawnych

1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

0.00 zł

z podatku od nieruchomości

0.00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

z opłaty skarbowej

0.00 zł

z opłat sądowych

0.00 zł

z innych zwolnień, jakich:

0.00 zł

nie korzystała
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
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)

użytkowanie wieczyste
najem
użytkowanie
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)

Druk: MPiPS

20.0 osób
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na
pełne etaty
1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(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)

17.0 osób
17.8 etatów

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków
20.00 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)

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

0.00 osób

b) inne osoby

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:

0.00 osób

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

0.00 osób

b) inne osoby

0.00 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:

0.00 osób

55.00 osób

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

21.00 osób

b) inne osoby

34.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
a) z tytułu umów o pracę
- wynagrodzenie zasadnicze

1,265,431.09 zł
817,244.19 zł
762,052.61 zł

- nagrody

8,200.00 zł

- premie

46,991.58 zł

Druk: MPiPS
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- inne świadczenia
b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością
pożytku publicznego
w
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

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

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

0.00 zł
448,186.90 zł
1,265,431.09 zł
0.00 zł
1,265,431.09 zł
0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

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

0.00 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

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

2,636.59 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

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

0.00 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

15,115.40 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)

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS

0.00 zł
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3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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
1 Pomoc pozamedyczna
podopiecznym Hospicjum w
Chorzowie i ich rodzinom w
okresie choroby oraz żałoby.
Um. 160/2015

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Kwota

Organizacja systemu wsparcia Urząd Miasta Chorzów. Wydział
pozamedycznegochoremu oraz Zdrowia i Polityki Społecznej.
rodzinie chorego w czasie
choroby, a także w okresie
żałobyz udziałem psychologów,
rehabilitantów i woontariuszy.
Pomoc i wsparcie dzieciom
osieroconym przez
podopiecznych Hospicjum.

24,500.00 zł

2 Wspieranie organizacji
Promocja idei hospicyjnych oraz Urząd Miasta Chorzów. Wydział
wolontariatu hospicyjnego organizacji wolontariatu
zdrowia i Pomocy Społecznej.
oraz nabór nowych
hospicyjnego.
wolontariuszy. Um.157/2015

10,000.00 zł

Urząd Miasta Chorzów. Wydział
Edukacja mieszkańców na
Kultury i Sportu.
temat stosunku do ludzi
nieuleczalnie chorych,
przełamywanie stereotypów w
myśleniu o Hospicjum, nauka
tolerancji oraz zbiórka funduszy
na działalność Hospicjum.

2,000.00 zł

3 Akcja Pola Nadziei.
Um.392/2015

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

1 Świadczenie opieki
zdrowotnej, opieka
długoterminowa, opieka
paliatywna/ hospicyjna

Ochrona i promocja zdrowia , w Narodowy Fundusz Zdrowia.
tym działalność lecznicza w
rozumieniu ustawy z dnia 15
lipca 2011 o działalności
leczniczej. Prowadzenie
Przędsiębiorstw leczniczych:
Opieka paliatywna
ambulatoryjna oraz opieka
paliatywna stacjonarna.

2 Rewitalizacja budynku
Hospicjum oraz
zagospodarowanie
przyległego otoczenia przez
nadanie nowych funkcji
użytkowych w Chorzowie
Batorym

Budowa pomieszczeń,
wyposażenie i rewitalizacja
otoczenia dla Centrum Afirmacji
Życia przy Hospicjum w
Chorzowie.(płatność pośrednia)

Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego
Europejski Fundusz rozwoju
Regionalnego.

Kwota
1,767,876.32 zł

557,893.99 zł

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)
Druk: MPiPS
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

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

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie

2

2 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

2

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)

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia zostało zatwierdzone Uchwałą Zwyczajnego Walnego
Zebrania w dniu 2016-05-23.

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

Druk: MPiPS

Barbara Kopczyńska
Elżbieta Sitek
2016-06-20

Data wypełnienia sprawozdania

16

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

BILANS
VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2015-01-01

2015-12-31

AKTYWA
A

$NW\ZDWUZDáH

I

1,447,994.31

1,350,642.11

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0.00

0.00

1

.RV]W\]DNRĔF]RQ\FKSUDFUR]ZRMRZ\FK

0.00

0.00

2

:DUWRĞüILUP\

0.00

0.00

3

,QQHZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0.00

0.00

4

=DOLF]NLQDZDUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0.00

0.00

II

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

1,447,994.31

1,350,642.11

1

ĝURGNLWUZDáH

1,447,994.31

1,350,642.11

a)

JUXQW\ ZW\PSUDZRXĪ\WNRZDQLDZLHF]\VWHJRJUXQWX

16,191.00

16,191.00

b)

EXG\QNLORNDOHLRELHNW\LQĪ\QLHULLOąGRZHMLZRGQHM

1,431,803.31

1,334,451.11

c)

XU]ąG]HQLDWHFKQLF]QHLPDV]\Q\

0.00

0.00

d)

ĞURGNLWUDQVSRUWX

0.00

0.00

e)

LQQHĞURGNLWUZDáH

0.00

0.00

2

ĝURGNLWUZDáHZEXGRZLH

0.00

0.00

3

=DOLF]NLQDĞURGNLWUZDáHZEXGRZLH

0.00

0.00

III

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0.00

0.00

1

2GMHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

2

2GMHGQRVWHNSR]RVWDá\FK

0.00

0.00

IV

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0.00

0.00

1

1LHUXFKRPRĞFL

0.00

0.00

2

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

0.00

0.00

3

'áXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

0.00

0.00

a)

ZMHGQRVWNDFKSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

XG]LDá\OXEDNFMH

0.00

0.00

LQQHSDSLHU\ZDUWRĞFLRZH

0.00

0.00

XG]LHORQHSRĪ\F]NL

0.00

0.00

LQQHGáXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

0.00

0.00

ZSR]RVWDá\FKMHGQRVWNDFK

0.00

0.00

XG]LDá\OXEDNFMH

0.00

0.00

LQQHSDSLHU\ZDUWRĞFLRZH

0.00

0.00

XG]LHORQHSRĪ\F]NL

0.00

0.00

LQQHGáXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

0.00

0.00

4

,QQHLQZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0.00

0.00

V

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0.00

0.00

1

$NW\ZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

0.00

0.00

2

,QQHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0.00

0.00

B

Aktywa obrotowe

357,986.41

725,343.17

I

Zapasy

35,760.43

36,026.97

b)

Druk: MPiPS

1

0DWHULDá\

2

35,760.43

36,026.97

3yáSURGXNW\LSURGXNW\ZWRNX

0.00

0.00

3

Produkty gotowe

0.00

0.00

4

Towary

0.00

0.00

5

Zaliczki na dostawy

0.00

0.00

II

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

231,110.28

183,274.11

1

1DOHĪQRĞFLRGMHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

a)

]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRRNUHVLHVSáDW\

0.00

0.00

GRPLHVLĊF\

0.00

0.00

SRZ\ĪHMPLHVLĊF\

0.00

0.00

b)

inne

0.00

0.00

2

1DOHĪQRĞFLRGSR]RVWDá\FKMHGQRVWHN

231,110.28

183,274.11

a)

]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRRNUHVLHVSáDW\

231,085.28

178,616.20

GRPLHVLĊF\

231,085.28

178,616.20

SRZ\ĪHMPLHVLĊF\

0.00

0.00

b)

]W\WXáXSRGDWNyZGRWDFMLFHáXEH]SLHF]HĔVSRáHF]Q\FKL]GURZRWQ\FKRUD]
LQQ\FKĞZLDGF]HĔ

0.00

0.00

c)

inne

25.00

4,657.91

d)

GRFKRG]RQHQDGURG]HVąGRZHM

0.00

0.00

III

Inwestycje krótkoterminowe

82,674.70

504,522.09

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

82,674.70

504,522.09

a)

ZMHGQRVWNDFKSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

XG]LDá\OXEDNFMH

0.00

0.00

LQQHSDSLHU\ZDUWRĞFLRZH

0.00

0.00

XG]LHORQHSRĪ\F]NL

0.00

0.00

LQQHGáXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

0.00

0.00

ZSR]RVWDá\FKMHGQRVWNDFK

0.00

0.00

XG]LDá\OXEDNFMH

0.00

0.00

LQQHSDSLHU\ZDUWRĞFLRZH

0.00

0.00

XG]LHORQHSRĪ\F]NL

0.00

0.00

LQQHGáXJRWHUPLQRZHDNW\ZDILQDQVRZH

0.00

0.00

ĞURGNLSLHQLĊĪQHLLQQHDNW\ZDSLHQLĊĪQH

82,674.70

504,522.09

ĞURGNLSLHQLĊĪQHZNDVLHLQDUDFKXQNDFK

70,767.77

504,522.09

LQQHĞURGNLSLHQLĊĪQH

11,906.93

0.00

LQQHDNW\ZDSLHQLĊĪQH

0.00

0.00

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

0.00

0.00

IV

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

8,441.00

1,520.00

1,805,980.72

2,075,985.28

1,672,452.31

1,393,380.46

236,438.37

236,438.37

b)

c)

AKTYWA razem (suma poz. A i B)
PASYWA
A

.DSLWDá IXQGXV] ZáDVQ\

I

.DSLWDá IXQGXV] SRGVWDZRZ\

II

1DOHĪQHZSáDW\QDNDSLWDáSRGVWDZRZ\ ZLHONRĞüXMHPQD

0.00

0.00

III

8G]LDá\ DNFMH ZáDVQH ZLHONRĞüXMHPQD

0.00

0.00

IV

.DSLWDá IXQGXV] ]DSDVRZ\

1,611,055.54

1,436,013.94

V

.DSLWDá IXQGXV] ]DNWXDOL]DFMLZ\FHQ\

0.00

0.00

Druk: MPiPS

VI

3R]RVWDáHNDSLWDá\ IXQGXV]H UH]HUZRZH

0.00

0.00

VII

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

0.00

0.00

VIII

Zysk (strata) netto

-175,041.60

-279,071.85

IX

2GSLV\]]\VNXQHWWRZFLąJXURNXREURWRZHJR ZLHONRĞüXMHPQD

0.00

0.00

B

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

133,528.41

682,604.82

I

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0.00

0.00

1

5H]HUZD]W\WXáXRGURF]RQHJRSRGDWNXGRFKRGRZHJR

0.00

0.00

2

5H]HUZDQDĞZLDGF]HQLDHPHU\WDOQHLSRGREQH

0.00

0.00

GáXJRWHUPLQRZD

0.00

0.00

- krótkoterminowa

0.00

0.00

3R]RVWDáHUH]HUZ\

0.00

0.00

GáXJRWHUPLQRZD

0.00

0.00

- krótkoterminowa

0.00

0.00

II

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0.00

0.00

1

:REHFMHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

2

:REHFSR]RVWDá\FKMHGQRVWHN

0.00

0.00

a)

NUHG\W\LSRĪ\F]NL

0.00

0.00

b)

]W\WXáXHPLVMLGáXĪQ\FKSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK

0.00

0.00

c)

LQQH]RERZLą]DQLDILQDQVRZH

0.00

0.00

d)

- inne

0.00

0.00

III

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

133,528.41

164,300.12

1

:REHFMHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

a)

]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRRNUHVLHZ\PDJDOQRĞFL

0.00

0.00

GRPLHVLĊF\

0.00

0.00

SRZ\ĪHMPLHVLĊF\

0.00

0.00

b)

inne

0.00

0.00

2

:REHFSR]RVWDá\FKMHGQRVWHN

133,528.41

164,300.12

a)

NUHG\W\LSRĪ\F]NL

0.00

0.00

b)

]W\WXáXHPLVMLGáXĪQ\FKSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FK

0.00

0.00

c)

LQQH]RERZLą]DQLDILQDQVRZH

0.00

0.00

d)

]W\WXáXGRVWDZLXVáXJRRNUHVLHZ\PDJDOQRĞFL

34,803.89

35,041.29

GRPLHVLĊF\

34,803.89

35,041.29

SRZ\ĪHMPLHVLĊF\

0.00

0.00

e)

zaliczki otrzymane na dostawy

0.00

0.00

f)

]RERZLą]DQLDZHNVORZH

0.00

0.00

g)

]W\WXáXSRGDWNyZFHáXEH]SLHF]HĔLLQQ\FKĞZLDGF]HĔ

30,986.63

41,056.17

h)

]W\WXáXZ\QDJURG]HĔ

66,908.01

87,209.50

i)

inne

829.88

993.16

3

Fundusze specjalne

0.00

0.00

IV

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0.00

518,304.70

1

8MHPQDZDUWRĞüILUP\

0.00

0.00

2

,QQHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0.00

518,304.70

GáXJRWHUPLQRZH

0.00

0.00

- krótkoterminowe

0.00

518,304.70

1,805,980.72

2,075,985.28

3

PASYWA razem (suma poz. A i B)
Druk: MPiPS

6SRU]ąG]RQRGQLD

Maria Nowosielska

%DUEDUD.RSF]\ĔVND

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQXna podstawie art. 52 ust.
XVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

Druk: MPiPS

'2'$7.2:(,1)250$&-(,2%-$ĝ1,(1,$

I
6]F]HJyáRZDVWUXNWXUDVWDQyZL]PLDQZZDUWRĞFLPDMąWNXWUZDáHJR
Gr 1 i 23U]\MĊFLH VWDQQD31.12.14) - 1 906 950,17]á3U]\MĊFLH VWDQQD31.12.15) - 1 906 950,17]á$PRUW\]
(stan na 31.12.14) - 475 146,86]á$PRUW\] VWDQQD31.12.15) - 572 499,06]á:DUWRĞü1HWWR 31.12.14) 1431 803,31]á:DUWRĞü1HWWR 31.12.15) - 1 334 451,11]á
Gr 33U]\MĊFLH VWDQQD31.12.14) - 148 142,78]á3U]\MĊFLH VWDQQD31.12.15) - 260 381,30]á$PRUW\] VWDQ
na 31.12.14) - 148 142,78]á$PRUW\] VWDQQD31.12.15) - 260 381,30]á:DUWRĞü1HWWR 31.12.14) - 0,00]á
:DUWRĞü1HWWR 31.12.15) - 0,00]á
Gr 53U]\MĊFLH VWDQQD31.12.14) - 49 188,55]á3U]\MĊFLH VWDQQD31.12.15) - 49 188,55]á$PRUW\] VWDQQD
31.12.14) - 49 188,55]á$PRUW\] VWDQQD31.12.15) - 49 188,55]á:DUWRĞü1HWWR 31.12.14) - 0,00]á
:DUWRĞü1HWWR 31.12.15) - 0,00]á
5$=(03U]\MĊFLH VWDQQD31.12.14) - 2 104 281,50]á3U]\MĊFLH VWDQQD31.12.15) - 2 216 520,02]á
Amortyz. (stan na 31.12.14) - 672 478,19]á$PRUW\] VWDQQD31.12.15) - 882 068,91]á:DUWRĞü1HWWR
(31.12.14) - 1431 803,31]á:DUWRĞü1HWWR 31.12.15) - 1 334 451,11]á
W 2015URNXSU]\MĊWRGRXĪ\WNRZDQLDĞURGNLWUZDáHRZDUWRĞFL112 238,52]á
=DNXSLPRQWDĪ3UH]HUZRZ\FKSU]HSá\ZRZ\FK]ELRUQLNyZZRG\ZEXG\QNX+RVSLFMXP74 692,77]á
DJUHJDWSUąGRWZyUF]\37 545,75]á
6WRZDU]\V]HQLHQLHSRVLDGDSUDZDZLHF]\VWHJRXĪ\WNRZDQLDJUXQWyZDQLPDMąWNXWUZDáHJRREFHJR1LHPD
UyZQLHĪĪDGQ\FK]RERZLą]DĔZREHFEXGĪHWXSDĔVWZDOXEMHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR]W\WXáX
X]\VNDQLDSUDZDZáDVQRĞFLEXG\QNyZLEXGRZOL:6WRZDU]\V]HQLX2SLHNL+RVSLF\MQHML3DOLDW\ZQHMQLH
WZRU]RQRUH]HUZQDQDOHĪQRĞFLZąWSOLZH1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZHQLHZ\VWĊSXMą1DOHĪQRĞFL
NUyWNRWHUPLQRZHQDG]LHĔ31.12.2015UZ\QRV]ą183 274,11]á:ZQDOHĪQRĞFLGRW\F]ąJáyZQLHUDFKXQNyZ
]DXVáXJLPHG\F]QHRUD]QDGZ\NRQDQLD]DPLHVLąFJUXG]LHĔ2015 wystawione do Narodowego Funduszu
=GURZLDRWHUPLQDFKSáDWQRĞFLVW\F]HĔ2016 - marzec 2016 r.
6WUDWĊ]DURNREURWRZ\6WRZDU]\V]HQLH]DPLHU]DVILQDQVRZDü]QDGZ\ĪHNSU]\FKRGyZQDGNRV]WDPL]ODW
SU]\V]á\FK
:RNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PZ6WRZDU]\V]HQLXZ\VWąSLá\PLĊG]\RNUHVRZHUR]OLF]HQLDNRV]WyZQDNZRWĊ1
520,00]á
6ąWRSROLV\
Polisa NWG-A/p nr 027059 ubezpieczenie grupowe - 1 050,00]á
Polisa IPA 42670 ubezpieczenie budynków i budowli - 470,00]á
W 2015URNXZ6WRZDU]\V]HQLXZ\VWąSLáDSR]\FMDUR]OLF]HQLHPLĊG]\RNUHVRZHSU]\FKRGyZSU]\V]á\FK
RNUHVyZ3R]\FMDWDGRW\F]\]ZURWXF]ĊĞFLZ\GDWNyZZUDPDFKUHDOL]DFMLSURMHNWX8QLL(XURSHMVNLHM±
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego pt. „Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie
SU]\OHJáHJRRWRF]HQLDSU]H]QDGDQLHQRZ\FKIXQNFMLXĪ\WNRZ\FKZ&KRU]RZLH%DWRU\P´ZUDPDFK
5HJLRQDOQHJR3URJUDPX2SHUDF\MQHJR:RMHZyG]WZDĝOąVNLHJRQDODWD2007-20133ULRU\WHW9,Ä=UyZQRZDĪRQ\
UR]ZyMPLDVW´ZF]ĊĞFLGRW\F]ąFHMDPRUW\]DFMLĞURGNDWUZDáHJR
=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH]RERZLą]DQLD]DEH]SLHF]RQHQDPDMąWNXMHGQRVWNLDQL]RERZLą]DQLD
ZDUXQNRZHJZDUDQFMHF]\SRUĊF]HQLDQLHZ\VWąSLá\
II

Druk: MPiPS

6WRZDU]\V]HQLH2SLHNL+RVSLF\MQHML3DOLDW\ZQHM+RVSLFMXPZ&KRU]RZLHQLHRVLąJDSU]\FKRGyZ]W\WXáX
VSU]HGDĪ\SURGXNWyZWRZDUyZLPDWHULDáyZ3U]\FKRG\LNRV]W\G]LDáDOQRĞFL]DQLHFKDQ\FKQLHZ\VWąSLá\
.RV]W\ZXNáDG]LHURG]DMRZ\P
1) Amortyzacja - 209 590,72]á
Wzrost kosztów amortyzacji o 82 569,40]áZ2015URNXZVWRVXQNXGRURNXXELHJáHJRPD]ZLą]HN]QRZ\PL
]DNXSDPLĞURGNyZWUZDá\FK
2 =XĪ\FLHPDWHULDáyZLHQHUJLL258 944,87]á
:WHMJUXSLHNRV]WyZURG]DMRZ\FKZ\VWąSLáVSDGHNZ\GDWNyZR4 451,63]áZ2015 roku w stosunku do roku
XELHJáHJR3U]\NáDG\NRV]WyZ
- Zakup farmaceutyków i art. medycznych jednorazowych - 128 134,75]á
:\SRVDĪHQLH35 490,51]á
- Energia elektryczna i cieplna - 41 660,26]á
W 2015URNX]DNXSLRQRPLQQDVWĊSXMąF\VSU]ĊW
áyĪNDUHKDELOLWDF\MQHPDWHUDFH3 szt. - 10 016,98]á
- ssaki de Vibiss Compact EWN typ ORION 2 szt. - 7 275,02]á
UROHW\PDWHULDáRZH8 600,98]á
3 8VáXJLREFH537 531,51]á
W 2015URNXQDVWąSLáZ]URVWZ\GDWNyZR85 377,72]áZVWRVXQNXGR2014 roku.
- Badania pacjentów i transport sanitarny - 19 097,46]á
8VáXJLPHG\F]QH265 434,00]á
3U]\JRWRZDQLHSRVLáNyZ32 339,00]á
8VáXJLSUDOQLF]H21 224,53]á
8VáXJLUHPRQWRZH91 775,70]á
4 3RGDWNLLRSáDW\8 096,42]á
5) Wynagrodzenia - 1 265 431,09]á
6) Narzuty na wynagrodzenia - 156 561,61]á
2EHMPXMHRQDVNáDGNLQDXEH]SLHF]HQLHVSRáHF]QHRUD]IXQGXV]SUDF\SáDFRQHSU]H]SUDFRGDZFĊ]D
pracowników – pochodna pozycji „5”.
7 3R]RVWDáHNRV]W\URG]DMRZH56 079,03]á
6ąWRNRV]WQLHZ\PLHQLRQHZSRSU]HGQLFKJUXSDFKURG]DMRZ\FK6ąWRNXUV\NRQIHUHQFMHV]NROHQLD
GHOHJDFMHSUDFRZQLNyZXEH]SLHF]HQLDPDMąWNRZHU]HF]RZHLWG
W 2015URNXQDVWąSLáVSDGHNZ\GDWNyZR27 774,70]áZVWRVXQNXGRURNXXELHJáHJR
W roku 2015QLHZ\VWąSLá\]\VNLLVWUDW\QDG]Z\F]DMQHDQLNRV]W\Z\WZRU]HQLDLQZHVW\FMLUR]SRF]ĊW\FKĞURGNyZ
WUZDá\FKLSUDFUR]ZRMRZ\FKQDZáDVQHSRWU]HE\
III
6WUXNWXUDĞURGNyZSLHQLĊĪQ\FK
- Kasa - 1 806,40]á
- Rachunki bankowe NZOZ - 125 436,27]á
- Rachunki bankowe Stowarzyszenia - 2 137,65]á
5DFKXQHNEDQNRZ\RV]F]ĊGQRĞFLRZ\6WRZDU]\V]HQLD108 074,45]á
- Rachunek bankowy zbiórki - 24 847,80]á
- Rachunek bankowy dodatkowy - 242 219,52]á
IV
:URNXREURWRZ\P6WRZDU]\V]HQLH2SLHNL+RVSLF\MQHML3DOLDW\ZQHM+RVSLFMXPZ&KRU]RZLHQLH]DZDUáRXPyZ
LWUDQVDNFMLQLHXZ]JOĊGQLRQ\FKZELODQVLH
W 2015URNX+RVSLFMXP]DWUXGQLDáR20RVyEQDSRGVWDZLHXPRZ\RSUDFĊZW\P
SLHOĊJQLDUNL7
- lekarze - 3
- psycholodzy - 1
- salowe - 5
- pracownicy administracji - 3
- pracownicy gospodarczy -1
V

Druk: MPiPS

Sprawozdanie finansowe za rok 2015QLHXZ]JOĊGQLDĪDGQ\FK]QDF]ąF\FKEáĊGyZOXENRUHNW]ODWSRSU]HGQLFK
3RVSRU]ąG]HQLXVSUDZR]GDQLDQLHZ\VWąSLá\ĪDGQH]GDU]HQLDNWyUHQLH]RVWDá\ZQLPXZ]JOĊGQLRQH
W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej Hospicjum w Chorzowie nie
QDVWąSLáD]PLDQDPHWRGNVLĊJRZDQLDZSRUyZQDQLXGRPHWRGVWRVRZDQ\FKZSRSU]HGQLPRNUHVLH
Sprawozdanie finansowe za rok 2015]RVWDáRVSRU]ąG]RQH]JRGQLH]H]PLHQLRQąXVWDZąRUDFKXQNRZRĞFL]
11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1100). W 2015URNXVSRU]ąG]RQRGODSRWU]HE6WRZDU]\V]HQLD
a) Bilans,
b) Rachunek zysków i strat
F ,QIRUPDFMĊGRGDWNRZą
=HZ]JOĊGXQDQLH]PLHQLRQHPHWRG\NVLĊJRZDQLDLZ\FHQ\RUD]PLPR]PLDQ\VSRVREXVSRU]ąG]DQLD
sprawozdania finansowego dane liczbowe roku 2014 i 2015VąSRUyZQ\ZDOQH
VI
:URNXREURWRZ\PWHJRW\SX]GDU]HQLDQLHPLDá\PLHMVFD
VII
6WRZDU]\V]HQLH2SLHNL+RVSLF\MQHML3DOLDW\ZQHM+RVSLFMXPZ&KRU]RZLHQLHSRáąF]\áRVLĊ]ĪDGQ\P
podmiotem.
VIII
1LHZ\VWĊSXMąZąWSOLZRĞFLFRGRPRĪOLZRĞFLNRQW\QXRZDQLDG]LDáDOQRĞFL
IX
1LHZ\VWąSLá\LQQH]QDF]ąFH]GDU]HQLD
6SRU]ąG]RQRGQLD

Druk: MPiPS

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

Pozycja

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
QDG]LHĔ
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWZDULDQWNDONXODF\MQ\]JRGQLH]]Dá1UGR8VWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

Wyszczególnienie

1

2

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok obrotowy

3

4

A.

3U]\FKRG\QHWWR]HVSU]HGDĪ\L]UyZQDQH]QLPLZW\PRG
MHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

I.

3U]\FKRG\QHWWR]HVSU]HGDĪ\SURGXNWyZ

0.00

0.00

II.

3U]\FKRG\QHWWR]HVSU]HGDĪ\WRZDUyZLPDWHULDáyZ

0.00

0.00

B.

.RV]W\VSU]HGDQ\FKSURGXNWyZWRZDUyZLPDWHULDáyZZW\P
MHGQRVWNRPSRZLą]DQ\P

0.00

0.00

I.

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

0.00

0.00

II.

:DUWRĞüVSU]HGDQ\FKWRZDUyZLPDWHULDáyZ

0.00

0.00

C.

=\VN VWUDWD EUXWWR]HVSU]HGDĪ\ $%

0.00

0.00

D.

.RV]W\VSU]HGDĪ\

0.00

0.00

E.

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

0.00

0.00

F.

=\VN VWUDWD ]HVSU]HGDĪ\ &'(

0.00

0.00

G.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

2,218,183.08

2,219,231.41

I.

=\VN]H]E\FLDQLHILQDQVRZ\FKDNW\ZyZWUZDá\FK

0.00

0.00

II.

Dotacje

43,980.00

36,500.00

III.

Inne przychody operacyjne

2,174,203.08

2,182,731.41

1.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLQLHRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

2,169,766.38

2,139,945.04

2.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

426.85

0.00

3.

Inne przychody operacyjne

4,009.85

42,786.37

H.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

2,394,850.42

2,499,181.26

I.

6WUDWD]H]E\FLDQLHILQDQVRZ\FKDNW\ZyZWUZDá\FK

0.00

0.00

II.

$NWXDOL]DFMDZDUWRĞFLDNW\ZyZQLHILQDQVRZ\FK

0.00

0.00

III.

Inne koszty operacyjne

2,394,850.42

2,499,181.26

1.

.RV]W\]G]LDáDOQRĞFLQLHRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

2,393,827.00

2,499,156.25

2.

.RV]W\]G]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

850.00

0.00

3.

Inne koszty operacyjne

173.42

25.01

I.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM )*+

-176,667.34

-279,949.85

J.

Przychody finansowe

1,638.69

909.54

I.

'\ZLGHQG\LXG]LDá\Z]\VNDFKZW\PRGMHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

0.00

0.00

II.

2GVHWNLZW\PRGMHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

1,638.69

909.54

III.

Zysk ze zbycia inwestycji

0.00

0.00

IV.

$NWXDOL]DFMDZDUWRĞFLLQZHVW\FML

0.00

0.00

V.

Inne

0.00

0.00

K.

Koszty finansowe

12.95

31.54

I.

2GVHWNLZW\PGODMHGQRVWHNSRZLą]DQ\FK

12.95

31.54

II.

Strata ze zbycia inwestycji

0.00

0.00

Druk: MPiPS
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III.

$NWXDOL]DFMDZDUWRĞFLLQZHVW\FML

0.00

0.00

IV.

Inne

0.00

0.00

L.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM ,-.

-175,041.60

-279,071.85

M.

:\QLN]GDU]HĔQDG]Z\F]DMQ\FK 0,0,,

0.00

0.00

I.

Zyski nadzwyczajne

0.00

0.00

II.

Straty nadzwyczajne

0.00

0.00

N.

Zysk (strata) brutto (L±M)

-175,041.60

-279,071.85

O.

Podatek dochodowy

0.00

0.00

P.

3R]RVWDáHRERZLą]NRZH]PQLHMV]HQLD]\VNX ]ZLĊNV]HQLDVWUDW\

0.00

0.00

R.

Zysk (strata) netto (N-O-P)

-175,041.60

-279,071.85

6SRU]ąG]RQRGQLD

Maria Nowosielska

2016-06-20

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

Druk: MPiPS

%DUEDUD.RSF]\ĔVND

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQXna podstawie art. 52 ust. 2
XVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL
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