
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporządzono dnia:2015-07-07

1) nazwa i siedziba organizacji

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

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji
Głównym celem działania jest pomoc choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej i innej choroby 
przewlekłej poprzez roztoczenie kompleksowej opieki domowej nad chorym, oraz udzielanie pomocy rodzinom 
osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorym jak również promowanie filozofii i podstaw opieki 
paliatywnej. 
Od 14.11.2005 roku Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Przedmiotem prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego, zgodnie 
z Polską Klasyfikacja Działalności wg kodów z 2007 roku jest między innymi:
- Działalność szpitali – sekcja obejmuje m. in. opiekę zdrowotną prowadzoną przez lekarzy w szpitalach lub 
innych placówkach   PKD 86.10.Z
- Praktyka lekarska ogólna – PKD 86.21.Z
- Praktyka lekarska specjalistyczna PKD 86.22.Z
- Działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A
- Praktyka pielęgniarek i położnych 86.90.C
- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E
- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.99.Z

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym
Od 01.01.2014 do 31.12.2014

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne 
jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania 
finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
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Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-08

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 Zarządu TAK

Lilianna Motyka Wiceprezes Zarządu TAK

Elżbieta Sitek Sekretarz Zarządu TAK

Zbigniew Sawicz Skarbnik Zarządu 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

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie działań w zakresie pomocy 
społecznej, działalności charytatywnej, działań na rzecz osób chorych oraz 
organizacji wolontariatu polegających na:
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 opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz idei wolontariatu, a 
także udział w ich organizowaniu,
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. 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. 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 pacjenta),
psychicznym, duchowym, społecznym,          
b) współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia,
c) niesienie pomocy społecznej 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 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 (działalność 
odpłatna).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Cele statutowe Stowarzyszenie realizowało jako podmiot leczniczy prowadzący nieodpłatną działalność 
pożytku publicznego  poprzez dwa przedsiębiorstwa lecznicze zarejestrowane u Wojewody Śląskiego:     

1.Opieka paliatywna ambulatoryjna składające się z dwóch komórek                                                                 
            
 -  Poradnia Medycyny Paliatywnej                                  
 -  Zespół  Domowej Opieki Paliatywnej
2. Opieka paliatywna stacjonarna składające się z dwóch komórek                       
 - Oddział Medycyny Paliatywnej                                    
 - Dział farmacji                                                                         
Ponadto do realizacji celów statutowych działają utworzone przy Hospicjum: Centrum Wolontariatu 
oraz Centrum Afirmacji Życia.
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Naszymi beneficjentami są osoby dorosłe dotknięte chorobą nowotworową w jej terminalnej fazie. 
Swoją troską obejmujemy również rodziny chorych, rodziny w żałobie i dzieci osierocone. 
Trzy główne z punktu widzenia wydatkowanych środków na realizowane przez Stowarzyszenie sfery 
działalności pożytku publicznego:                                      
- ochrona i promocja zdrowia oraz współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia    
- niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób                                
- organizacja i promocja wolontariatu
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 oraz w 
okresie żałoby.
Nieodpłatnie sprawowaliśmy wszechstronną opiekę nad chorymi przez cały zespół hospicyjny.                  
                                                                                                                                              
 Zespół Domowej Opieki Paliatywnej.                                                               
W roku 2014 zgłoszono do opieki domowej 283 chorych oraz kontynuowano opiekę dla  25 chorych 
zgłoszonych w roku poprzednim. Ogółem objęto opieką 308 osób, w tym 159 kobiet. Opieka domowa 
wyniosła 21492 osobodni. Opieką domową objęto pacjentów z Chorzowa i miast ościennych.  w których 
nie ma hospicjum. (Świętochłowice, Siemianowice Śląskie), a także Rudy Śląskiej.
Poradnia  Medycyny Paliatywnej. W roku  2014 udzielono 435 porad, w tym 215 porad udzielono 
kobietom, a 206 porad udzielono osobom powyżej 65 roku życia. 
Oddział Medycyny Paliatywnej.  (11 łóżek- opieka całodobowa)                                                      W roku 
2014 r objęto opieką stacjonarną  117 chorych w tym 70 kobiet.
Chorzy powyżej 65 roku życia: 76osób
Na Oddziale Medycyny Paliatywnej w roku 2014 naszymi pacjentami byli mieszkańcy Chorzowa, 
Bytomia, Katowic, Siemianowic Śląskich, Rudy Śląskiej      i Bierunia.  
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 2014r 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 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 Oddział, na konsultacje i inne zlecone 
badania transportem zleconym dla transportu sanitarnego Paktor.
10. Dzięki posiadanej akredytacji prowadzono staż specjalizacyjny z dziedziny medycyny paliatywnej. W 
roku 2014 staż specjalizacyjny w Hospicjum odbyły   dwie lekarki. W ramach współpracy ze Śląskim 
Uniwersytetem Medycznym skierowano na praktyki studenckie do Hospicjum w ciągu roku 2014 ok. 
200 studentów pielęgniarstwa oraz 20 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.  Edukacja pracowników i wolontariuszy .
W 2014 roku w ramach działalności edukacyjnej i samokształcenia dla pracowników i wolontariuszy 
sfinansowaliśmy wyjazdy na różne szkolenia              i konferencje. Uczestniczyliśmy w „Benedyktyńskim 
Programie zarządzania”, szkoleniu organizowanym przez Forum Hospicjów Polskich, w  „Rekolekcjach 
wspólnot hospicyjnych” w Licheniu oraz w XIII Jasnogórskiej Konferencji Zespołów Hospicyjnych i Opieki 
Paliatywnej, oraz ”Kręgu Hospicjantów Polskich”  w Częstochowie. Psycholodzy Hospicjum wzięli udział 
w warsztatach „ By móc żyć dalej” w Katowicach oraz w Gdańsku na temat wsparcia w żałobie. 
Pielęgniarki odbyły „Kurs leczenia ran przewlekłych” oraz uczestniczyły w „Jesiennych warsztatach 
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pielęgniarstwa opieki paliatywnej”.                                                
Wolontariusze i pracownicy uczestniczyli w rekolekcjach organizowanych w Radomiu, Hałcnowie, 
Kluczborku,  Kokoszycach.                                                                                                                                              
                        
13. Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat idei hospicyjnych.                                                        
                                                   W ramach XI  Kampanii  Edukacyjno - Społecznej ,,Hospicjum to też życie”     
                                                                                                                                                                                             
    propagowaliśmy idee  ruchu hospicyjnego. Temat kampanii „Pomagamy dzieciom i młodzieży w 
żałobie” to kontynuacja programu wsparcia dla rodzin w żałobie poprzez pomoc dzieciom osieroconym. 
W ramach tej Kampanii organizowanej w Chorzowie tradycyjnie Światowy Dzień Hospicjów i Medycyny 
Paliatywnej uczciliśmy koncertem „Głosy dla Hospicjum”. Koncert odbył się dnia 17 października w 
Chorzowskim Centrum Kultury. Dla Hospicjum wystąpiła solistka Magdalena Frączek w koncercie 
solowym „LIVE,SOLO,ACT”. Z okazji    jubileuszu 10-tego  udziału w Kampanii wydano pamiątkową 
ulotkę.
W edukacyjnej części kampanii odbył się wykład "Pomóż ukoić ból”" dla nauczycieli i pedagogów 
chorzowskich i świętochłowickich szkół i dyskusja prowadzona przez psychologa Hospicjum. Do 
wszystkich szkół wysłano plakat       i ulotkę promującą program „Tumbo pomaga” i portal 
www.tumbopomaga.pl                                                                                                              utworzony by 
wspólnie pomagać dzieciom i młodzieży w żałobie odbudować życie po stracie. 
Dla grupy dzieci osieroconych przez podopiecznych Hospicjum w Chorzowie realizowano specjalny 
program wsparty dotacją Miasta. Były to porady psychologa, wyjścia grupowe do teatru, wycieczka w 
ramach imprezy „Pożegnanie Lata” do Muzeum Chleba w Radzionkowie , organizowane dla dzieci w 
Centrum Afirmacji Życia spotkania z okazji Świat, Dnia Dziecka oraz spotkanie z lalkami i aktorami 
Teatru Czarnego Tła. 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 spędziło dwa tygodnie wakacji od 01-14 lipca na Boskich Koloniach (Kronowo-  Mazury). Koszt 
kolonii  sfinansowało Stowarzyszenie oraz jedno skierowanie pokryto z dotacji UM Chorzów. Troje 
dzieci korzystało z darowizny celowej Fundacji Hospicyjnej z Gdańska, Są to stypendia  na zajęcia 
pozalekcyjne -100zł/miesiąc wypłacane w II półroczu roku szkolnego 2013/14 oraz w I półroczu roku 
szkolnego 2014/2015.    W akcji Fundacji Hospicyjnej „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”  cztery 
marzenia  naszych dzieci zostały wybrane i spełnione przez darczyńców tej akcji.
13. Rodziny i osoby w żałobie mogą korzystać z porad psychologa. Zapraszane są na comiesięczną Mszę 
Św. w intencji zmarłych, która odbywa się w sali audiowizualnej 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. 
14. Na Oddziale Opieki Paliatywnej jest odprawiana Msza Św. dla chorych 
w każdy czwartek, niedzielę i święta. W pozostałe dni chorym komunię udziela kapelan i szafarze parafii 
WNMP w Chorzowie Batorym. Przy Hospicjum działa otwarta grupa modlitewna składająca się z 
kapelana Hospicjum, wolontariuszy i parafian WNMP.
15. 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. W 2014 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 35 czynnych wolontariuszy.(dane na dzień 31.12.2014).
16. VII Chorzowska  Kampania „POLA NADZIEI”  
Celem jest edukacja mieszkańców miasta na temat stosunku do ludzi nieuleczalnie chorych, 
przełamywanie stereotypów w myśleniu o Hospicjum, nauka tolerancji oraz zbiórka funduszy na 
działalność Hospicjum. Akcja została wsparta dotacją przez Wydział Kultury i Sportu UM Chorzów w 
kwocie 3080,00zł.
Podobnie jak w roku ubiegłym odbyła się z udziałem chorzowskich szkół oraz 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, wykonywanie żonkilowych upominków, udział w akcjach informacyjnych, 
roznoszeniu ulotek i plakatów). 
VII Chorzowska   Kampania „POLA NADZIEI” rozpoczęła się w Domu Kultury BATORY wykładem ks. dr 
Antoniego Bartoszka  „ W poszukiwaniu sensu cierpienia”. W części artystycznej wystąpił Chór 
mieszany „Lutnia”. Tradycyjnie  1-go maja podczas Śląskich Godów odbył się Piknik Rodzinny w 
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Skansenie. 
Odbyły się kwesty w Castoramie, w Parku Śląskim podczas wystawy kwiatów. Rozdano nagrody w 
konkursach szkolnych: 2 konkursy plastyczne dla uczniów Szkół Podstawowych oraz literackie i 
fotograficzne dla młodzieży gimnazjalnej       i ponadgimnazjalnej. 
Odbył się także  Rajd Rowerowy Rajd Nadziei w Parku Śląskim z udziałem ok. 250 rowerzystów 
(sympatycy, wolontariusze, reprezentacje trzech szkół) – trasa 11,5 km Park –Skansen. Kampanię 
zakończył koncert „Rock w naszych sercach” Leśniczówka w Parku Śląskim.
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. Odbyły się spotkania świąteczne: wielkanocne i opłatkowe, spotkanie z 
okazji Dnia Wolontariusza  oraz spotkanie z okazji Światowego Dnia Chorego z udziałem JE ABP 
Zygmunta Zimowskiego.
 Jest to szczególne miejsce dla rodzin w żałobie, które uczestniczą w spotkaniach w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca. Odbyło się 12spotkań.                                                                                                           
  W W każdy trzeci piątek miesiąca społeczność lokalna i wszyscy chętni zapraszani są na wykłady. W 
ciągu roku odbyło się 9 wykładów:  
17.01.2014  Ks. dr Michał Orlik „Źródła godności człowieka”
21.02.2014 Dr hab. Hanna Wojtczak „Istnienie źródłem godności osoby”                                  
21.03.2014  Ks. Emanuel; Pietryga „Triduum Paschalne – źródło życia”                                       
16.05.2014 Mgr PAWEŁ SUPERAT „Czy Tomasza” głupota jest grzechem? Koncepcja Św. Tomasza 
16.09.2014 Mgr Aleksandra Nyga „Czy trudno być człowiekiem?”                                                                       
           
 24.10.2014 Fundacja Pro Prawo do życia „ Dzieci nadzieją świata? Czy demoralizacja to sposób na 
lepsze jutro?”                                                                                                                              
 16.10.2014 Sławomir Witkowski „Retoryka Muzyczna w chorale gregoriańskim”                                           

 21.11.2014 Inż. Jacek Kuczyński „Katedra gotycka. Kwintesencja średniowiecznej myśli i techniki” .          
                                                                                                           
 Ponadto w Centrum odbyły się szkolenia, warsztaty i spotkania.                                                                         
                                        
 10.02.2014  Szkolenie praktyczne z zakresu pomocy osobie leżącej, z wykorzystaniem sprzętu 
medycznego                                                                                                                              
 Szkolenia z I-ej pomocy przedmedycznej prowadzone przez   Maltańską Służbę Medyczną  w trzech 
edycjach.                                                                                                                                    
 28.11.2014    III edycja                                                                                                                               
 01.06.2014 Spotkanie z dziećmi osieroconymi z okazji Dnia Dziecka                                                                   
                                   
 29.06.2014 Szkolenie na kandydatów na wolontariuszy 
 15.11.2014  Otwarte warsztaty psychologiczne „Żeby nam się chciało tak, jak nam się nie chce – czyli 
jak motywować siebie i innych”
 08.11.2014 Spotkanie z aktorami i lalkami Teatru Czarnego Tła - mini warsztaty teatralne dla dzieci.        
                                                                                                                             
 15.11.2014  Otwarte warsztaty psychologiczne „Żeby nam się chciało tak, jak nam się nie chce – czyli 
jak motywować siebie i innych”
 03.12.2014 Szkolenie dla pedagogów szkolnych „Pomóż      szkolnych „Pomóż ukoić ból"                        
19.  Kwota wpłaconych zaległych nawiązek przyznanych do końca roku 2012 w roku 2014 wyniosła 
250,00 zł została przeznaczona na cele działalności statutowej.                     
 20. 17.03.2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-
2013 podpisana została Umowa 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”                                                                                                
                               Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja –„duże miasta”.
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Priorytet VI  Zrównoważony rozwój miast.
W ramach tej umowy w roku w 2014 zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenu etap II 
kontynuowane przez Sp. J. KADET. oraz wykonano elementy ogrodzenia – bramę przesuwną z 
siłownikami i furtkę przez firma „GESTO” z Siemianowic Śląskich.  Uzyskano zgodę na przesuniecie 
terminu rzeczowego i finansowego zakończenia projektu z 10 lipca na dzień 30 września.  W tym 
terminie zakończono  realizację projektu łącznie z  promocją projektu  i wyposażeniem Centrum 
Afirmacji Życia. W roku 2014 z tytułu Umowy nie uzyskano refundacji wydatków, gdyż  do końca roku 
trwały prace nad Aneksem Umowy dotacyjnej m.in. doprecyzowaniem faktycznie poniesionych 
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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)

2000

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)

Działające przy Hospicjum Centrum Wolontariatu aktywnie współpracuje z młodzieżą szkolną 
Chorzowa.
Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum 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

wydatków kwalifikowalnych.
21.  Realizacja programu dostosowawczego do  aktualnych wymogów Ministra Zdrowia w roku 2014 to 
dalsze doposażanie Poradni Medycyny Paliatywnej, pokoju ciszy, magazynu sprzętu. W grudniu 2014 
podpisano umowę z P.H.P „RAK” z Chorzowa na wykonanie rezerwowego, przepływowego zbiornika 
wody w budynku Hospicjum na potrzeby hospicjum stacjonarnego.
22.  W roku 2014 Zarząd spotykał się 14 razy. Podjęto 22 uchwały : w tym 16 w sprawach bieżącej 
działalności oraz 5 uchwał Walnego Zebrania. Na bieżąco podejmowano uchwały w sprawach 
członkowskich.

 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.
- 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.
- Organizowanie akcji, 
kampanii promujących 

94.99.Z

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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ideę oraz opiekę 
hospicyjną i paliatywną. 

W roku 2014 
organizowano : 
kampanię „Pola 
Nadziei” oraz XI 
kampanie społeczną 
”Hospicjum to też 
Życie” pod hasłem: 
„Pomagamy dzieciom i 
młodzieży w załobie” 
oraz imprezę dla dzieci 
„Pożegnanie Lata”.
- Działalność 
pozamedyczną 
Stowarzyszenia skupia i 
stale rozwija  powołane 
w 2010 roku przy 
Hospicjum Centrum 
afirmacji Życia mające 
na celu „rewitalizację 
społeczną” poprzez 
ukazanie wartości życia 
z pomocą refleksji 
filozoficznej oraz dzieł 
kultury i sztuki.  
Spotkania 
organizowane w 
Centrum Afirmacji Życia 
są otwarte i bezpłatne, 
każdy chętny może w 
nich uczestniczyć.
-Stowarzyszenie 
współpracuje także z 
innymi organizacjami 
pozarządowymi, 
kościelnymi, 
jednostkami resortu 
zdrowia oraz 
instytucjami krajowymi 
o podobnym zakresie 
działań. Jest członkiem 
Forum Hospicjów 
Polskich oraz 
Chorzowskiego 
Centrum Organizacji 
Pozarządowych.

ochrona i promocja 
zdrowia

Praktyka lekarska 
specjalistyczna.
- Prowadzenie dwóch 
przedsiębiorstw 
leczniczych: 
1.Opieka paliatywna 
ambulatoryjna  
składające się z dwóch 
komórek                            
                                            
      
 Poradni Medycyny 
Paliatywnej oraz 
Zespołu  Domowej 

86.22.Z
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Opieki Paliatywnej
2. Opieka paliatywna 
stacjonarna składające 
się z dwóch komórek      
                 
Oddziału Medycyny 
Paliatywnej oraz Działu 
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 
- Dzięki posiadanej 
akredytacji 
prowadzenie stażu 
specjalizacyjnego dla 
lekarzy w dziedzinie 
medycyny paliatywnej.
- Starania w zakresie 
infrastruktury 
Hospicjum obejmujące 
dostosowanie obiektu i 
pomieszczeń do 
wymogów, regulacji 
krajowych i 
wyposażenie w 
odpowiedni sprzęt.
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promocja i organizacja 
wolontariatu

Działalność związana z 
ochroną zdrowia 
ludzkiego, pozostała 
gdzie indziej nie 
sklasyfikowana.
- współpraca z 
wolontariuszami opiera 
się na propagowaniu 
idei hospicyjnych, 
szkoleniach oraz pracy 
zespołowej. 
Wolontariat jest 
niezbędny do 
prawidłowego 
funkcjonowania 
Hospicjum. 
Wolontariusze niosą 
pomoc podopiecznym 
hospicjum  przez 
towarzyszenie, 
rozmowę oraz 
współpracę z zespołem 
medycznym. Przez 
zaangażowanie w 
opiekę pomagają 
chorym przezwyciężyć 
poczucie samotności, 
towarzyszą choremu w 
najtrudniejszych 
chwilach Wolontariat 
to nie tylko nieodpłatna 
pomoc. To przede 
wszystkim edukacja 
społeczności, naszych 
bliskich, a także 
młodzieży. 
Wolontariusze angażują 
się w wygłaszanie 
prelekcji w szkołach, 
aby uwrażliwić na 
cierpienie, ból i 
umieranie. 
Wolontariusze 
uczestniczą w 
organizacji akcji 
charytatywnych oraz 
przyczyniają się do 
pozyskiwanie środków 
na doposażenie 
Hospicjum. Centrum 
Wolontariatu przy 
hospicjum stawia 
wymagania 
systematycznego 
szkolenia 
wolontariuszom, a 
także współpracuje w 
ramach akcji, kampanii 
z młodzieżą szkolną 
t.zw. wolontariatem 
akcyjnym poprzez 
pedagogów szkolnych.

86.90.E
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. 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
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowane.
- 12 października 2014 
Stowarzyszenie 
zorganizowało X 
jubileuszowy koncert 
charytatywny „Głosy 
dla Hospicjum”. 
Koncerty odbywają się z 
okazji Światowego Dnia 
Hospicjów i Medycyny 
Paliatywnej, 
przypadającego na 
drugą sobotę 
października oraz jako 
inauguracja Kampanii 
„Hospicjum to też 
Życie”. Koncert pod 
nazwą „LIVE SOLO ACT” 
w wykonaniu solistki 
Magdaleny Frączek 
odbył się w 
Chorzowskim Centrum 
Kultury. Koncerty są 
okazją dla społeczności 
lokalnej okazania 
solidarności z osobami 
dotkniętymi 
nieuleczalną chorobą i 
ich bliskimi. Zwracają 
uwagę na działalność 
Hospicjum, są też 
wyrazem 
podziękowania 
sponsorom, 
darczyńcom za 
wieloletnią współpracę. 
Zgodnie z umową 
zawartą z 
Organizatorem – 
Chorzowskim Centrum 
Kultury Stowarzyszenie 
zapewniło występ 
artystki oraz reklamę 
koncertu w lokalnych 
mediach i Chorzowskim 
Informatorze 
Kulturalnym oraz 
uzyskało dochód netto 
z biletów pomniejszony 
o koszty Organizatora. 
Dochód z koncertu 
został w całości 
przeznaczony na cele 
statutowe 
Stowarzyszenia

85.59.B
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,219,821.77 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,169,766.38 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 426.85 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,638.69 zł

e) Pozostałe przychody 47,989.85 zł

0.00 zł

1,802,350.66 zł

42,480.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 96,960.92 zł

334.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 266,659.25 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,844,830.66 zł
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53,791.38 zł

2,100.00 zł

40,735.54 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 11,370.94 zł

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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -224,060.62 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 184,800.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 169,890.26 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,394,863.37 zł 164,117.32 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2,393,827.00 zł 164,117.32 zł

850.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

12.95 zł

0.00 zł

173.42 zł 0.00 zł

1 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wykonanie nawierzchnia 
drogi

27,735.66 zł

2 Malowanie oddziału oraz remont budynku 41,870.41 zł

3 Zakup sprzętu medycznego i innego 47,452.75 zł

4 Zakup farmaceutyków, badania pacjentów i transport sanitarny 47,058.50 zł

1 Cele statutowe 169,890.26 zł

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

5,772.94 zł
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -423.15 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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)

16.7 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

4,365.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 14



2.1. Organizacja posiada członków

21.00 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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,301,521.92 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

808,593.47 zł

740,214.53 zł

- nagrody

- premie

7,600.00 zł

60,778.94 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 492,928.45 zł

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

1,301,521.92 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 850.00 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

56.00 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

56.00 osób

0.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,300,671.92 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

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

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)

2,854.21 zł

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

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)

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

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

14,976.15 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

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

1 Pola Nadziei Um. 417/2014 Celem jest edukacja 
mieszkańców miasta na temat 
stosunku do ludzi nieuleczalnie 
chorych, przełamywanie 
stereotypów w myśleniu o 
Hospicjum, nauka tolerancji 
oraz zbiórka funduszy na 
działalność Hospicjum.

Urząd Miasta Chorzów, Wydział 
kultury i sportu.

3,080.00 zł

2 „Wspieranie organizacji 
wolontariatu hospicyjnego 
oraz nabór nowych 
wolontariuszy. Umowa 
Umowa nr 15/2014

Promocja idei hospicyjnych oraz 
organizacja wolontariatu 
hospicyjnego

Urząd Miasta Chorzów. Wydział 
Zdrowia i Polityki Społecznej.

12,200.00 zł

3 „Pomoc pozamedyczna 
podopiecznym Hospicjum w 
Chorzowie i ich rodzinom w 
okresie choroby i pomoc 
rodzinie w okresie żałoby”. 
Umowa nr  14 /2014

Organizacja systemu wsparcia 
pozamedycznego choremu oraz 
rodzinie chorego  w czasie 
choroby , a także w okresie 
żałoby z udziałem psychologów, 
rehabilitantów i wolontariuszy. 
oraz Pomoc i wsparcie dzieciom 
osieroconym przez 
podopiecznych Hospicjum.

Urząd Miasta Chorzów. Wydział 
Zdrowia i Polityki Społecznej.

27,200.00 zł

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

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

Prowadzenie Przedsiębiorstw 
leczniczych: Opieka paliatywna 
ambulatoryjna oraz Opieka 
paliatywna stacjonarna.

Narodowy Fundusz Zdrowia 1,802,350.66 zł
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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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Roboty zagospodarowanie terenu etap II. Umowa R-2/2014 z 
dnia 25.05.2014
Kontynuacja zam.publ.137220-2011

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i 
Paliatywnej " HOSPICUM"W 
Chorzowie - Beneficjent RPO WSL 
2007-2013 Umowa UDA- 
RPSL.06.02.01-00-064/10-00 do 
projektunr1520: Rewitalizacja 
budynku Hospicjum oraz 
zagospodarowanie przyległego 
otoczenia przez nadanie nowych 
funkcji użytkowych w Chorzowie 
Batorym"

57,227.09 zł

2 Roboty zagospodarowanie terenu etap II. Umowa R-II 
z dnia 30.06.2014. Brama i furtka

RPO WSL 2007-2013 UmowaUDA-
RPSL.06.02.01-00-064/10-0064/10-
00 do projektu nr 1520

10,701.00 zł

3 Wyposażenie Centrum Afirmacji Zycia przy Hospicjum w 
Chorzowie

RPO WSL 2007-2013 Umowa UDA-
RPSL.06.02.01-00-064/10-0064/10-
00

25,779.50 zł

4 Promocja RPO WSL 2007-2013 Umowa UDA-
RPSL.06.02.01-00-064/10-0064/10-
00

9,776.15 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie 3

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Chorzów 1

3 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Referat ds. płatności, certyfikacji i nieprawidłowości

1
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17.03.2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 podpisana 
została Umowa 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”                
                  Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja –„duże miasta”.
Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Priorytet VI  Zrównoważony rozwój miast.
W ramach tej umowy w terminie 30 września 2014 zakończono finansową i rzeczową  realizację projektu łącznie z  
promocją projektu i wyposażeniem Centrum Afirmacji Życia. W roku 2014 z tytułu Umowy nie uzyskano refundacji 
wydatków, gdyż  do końca roku trwały prace nad Aneksem Umowy dotacyjnej m.in. doprecyzowaniem faktycznie 
poniesionych wydatków kwalifikowalnych.
 Walne Zebranie w dniu 25.05.2015 podjęło uchwały zatwierdzające sprawozdania merytoryczne i finansowe 
Stowarzyszenia.

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

organizacji

Barbara Kopczyńska
Elżbieta Sitek                                 

    Chorzów, dnia 08.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania
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BILANS
sporządzony na dzień: 2014-12-31

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

Stan na

2014-01-01 2014-12-31

AKTYWA

A Aktywa trwałe 1,446,811.40 1,447,994.31

I Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0.00 0.00

2 Wartość firmy 0.00 0.00

3 Inne wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

II Rzeczowe aktywa trwałe 1,446,811.40 1,447,994.31

1 Środki trwałe 1,446,811.40 1,447,994.31

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0.00 16,191.00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1,446,811.40 1,431,803.31

c) urządzenia techniczne i maszyny 0.00 0.00

d) środki transportu 0.00 0.00

e) inne środki trwałe 0.00 0.00

2 Środki trwałe w budowie 0.00 0.00

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0.00 0.00

III Należności długoterminowe 0.00 0.00

1 Od jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Od jednostek pozostałych 0.00 0.00

IV Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

1 Nieruchomości 0.00 0.00

2 Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00

3 Długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

4 Inne inwestycje długoterminowe 0.00 0.00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

B Aktywa obrotowe 518,790.17 357,986.41

I Zapasy 32,108.61 35,760.43
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1 Materiały 32,108.61 35,760.43

2 Półprodukty i produkty w toku 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 Należności krótkoterminowe 240,216.10 231,110.28

1 Należności od jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Należności od pozostałych jednostek 240,216.10 231,110.28

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 236,586.72 231,085.28

- do 12 miesięcy 236,586.72 231,085.28

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń

0.00 0.00

c) inne 3,629.38 25.00

d) dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00

III Inwestycje krótkoterminowe 240,226.46 82,674.70

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 240,226.46 82,674.70

a) w jednostkach powiązanych 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00

- udziały lub akcje 0.00 0.00

- inne papiery wartościowe 0.00 0.00

- udzielone pożyczki 0.00 0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 240,226.46 82,674.70

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 184,626.25 70,767.77

- inne środki pieniężne 55,600.21 11,906.93

- inne aktywa pieniężne 0.00 0.00

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0.00 0.00

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6,239.00 8,441.00

AKTYWA razem (suma poz. A i B) 1,965,601.57 1,805,980.72

PASYWA

A Kapitał (fundusz) własny 1,847,493.91 1,672,452.31

I Kapitał (fundusz) podstawowy 76,668.21 236,438.37

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0.00 0.00

III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0.00 0.00

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 1,611,055.54 1,611,055.54

V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0.00 0.00
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VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0.00 0.00

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych 0.00 0.00

VIII Zysk (strata) netto 159,770.16 -175,041.60

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 118,107.66 133,528.41

I Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0.00 0.00

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

3 Pozostałe rezerwy 0.00 0.00

- długoterminowa 0.00 0.00

- krótkoterminowa 0.00 0.00

II Zobowiązania długoterminowe 0.00 0.00

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek 0.00 0.00

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) - inne 0.00 0.00

III Zobowiązania krótkoterminowe 118,107.66 133,528.41

1 Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 0.00 0.00

- do 12 miesięcy 0.00 0.00

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

b) inne 0.00 0.00

2 Wobec pozostałych jednostek 118,107.66 133,528.41

a) kredyty i pożyczki 0.00 0.00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00

c) inne zobowiązania finansowe 0.00 0.00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności 17,188.76 34,803.89

- do 12 miesięcy 17,188.76 34,803.89

- powyżej 12 miesięcy 0.00 0.00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0.00 0.00

f) zobowiązania wekslowe 0.00 0.00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 31,439.57 30,986.63

h) z tytułu wynagrodzeń 69,430.33 66,908.01

i) inne 49.00 829.88

3 Fundusze specjalne 0.00 0.00

IV Rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Ujemna wartość firmy 0.00 0.00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

- długoterminowe 0.00 0.00

- krótkoterminowe 0.00 0.00

PASYWA razem (suma poz. A i B) 1,965,601.57 1,805,980.72
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Sporządzono dnia:

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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RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT
na dzień: 2014-12-31

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  - od 
jednostek powiązanych

0.00 0.00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  0.00 0.00

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0.00 0.00

Wyszczególnienie Kwota za rok 
poprzedni

Kwota za rok obrotowyPozycja

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 0.00 0.00

D. Koszty sprzedaży 0.00 0.00

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0.00 0.00

H. Pozostałe koszty operacyjne 1,982,265.15 2,394,850.42

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0.00 0.00

1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,981,508.04 2,393,827.00

Inne koszty operacyjne3. 757.11 173.42

K.

I.

Koszty finansowe

Odsetki, w tym:  - dla jednostek powiązanych

16.00

16.00

12.95

12.95

II. Strata ze zbycia inwestycji 0.00 0.00

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I 
PALIATYWNEJ "HOSPICJUM" W CHORZOWIE
41-506 CHORZÓW
SZPITALNA 24 
0000015960 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o 

rachunkowości

1 2 3 4

2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 850.00

3. Inne przychody operacyjne 4,577.90 4,009.85

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:  - 
jednostkom powiązanym

0.00 0.00

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0.00 0.00

E. Koszty ogólnego zarządu 0.00 0.00

0.000.00Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałychI.

G. Pozostałe przychody operacyjne 2,140,137.65 2,218,183.08

0.000.00Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)F.

II.

III.

Dotacje

Inne przychody operacyjne

52,240.00

2,087,897.65

43,980.00

2,174,203.08

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,083,319.75 2,169,766.38

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 426.85

III. Inne koszty operacyjne 1,982,265.15 2,394,850.42

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 157,872.50 -176,667.34

J. Przychody finansowe 1,913.66 1,638.69

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  - od jednostek powiązanych 0.00 0.00

II. Odsetki, w tym:  - od jednostek powiązanych 1,913.66 1,638.69

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0.00 0.00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0.00 0.00

V. Inne 0.00 0.00
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III.

IV.

L.

M.

I.

II.

N.

O.

P.

R.

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto (L±M)

Podatek dochodowy

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

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

0.00 0.00

0.00 0.00

159,770.16 -175,041.60

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

159,770.16 -175,041.60

0.00 0.00

0.00 0.00

159,770.16 -175,041.60

Sporządzono dnia:2015-07-07

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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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Szczegółowa struktura stanów i zmian w wartości majątku trwałego:
Gr 1 i 2; Przyjęcie (Stan na 31.12.13)- 1 893 730,24 zł; Przyjęcie (Stan na 31.12.14)- 1 974 427,82 zł; 
Likwidacje - 67 477,65 zł; Amortyz. (Stan na 31.12.13)- 379 441,19 zł; Amortyz. (Stan na 31.12.14)- 475 146,86
 zł; Wartość Netto (31.12.13)- 1 446 811,40 zł;
Wartość Netto (31.12.14)- 1 431 803,31 zł.

Gr 3;  Przyjęcie (Stan na 31.12.13)- 121 417,13 zł; Przyjęcie (Stan na 31.12.14)- 148 142,78 zł; Likwidacje - 
0,00 zł; Amortyz. (Stan na 31.12.13)- 121 417,13 zł; Amortyz. (Stan na 31.12.14)- 148 142,78 zł; Wartość Netto 
(31.12.13)- 0,00 zł; Wartość Netto (31.12.14)- 0,00 zł.

Gr 5;  Przyjęcie (Stan na 31.12.13)- 44 598,55 zł; Przyjęcie (Stan na 31.12.14)- 49 188,55 zł; Likwidacje - 0,00 
zł; Amortyz. (Stan na 31.12.13)- 44 598,55 zł; Amortyz. (Stan na 31.12.14)- 49 188,55 zł; Wartość Netto 
(31.12.13)- 0,00 zł; Wartość Netto (31.12.14)- 0,00 zł.

RAZEM  Przyjęcie (Stan na 31.12.13)- 2 059 745,92 zł; Przyjęcie (Stan na 31.12.14)- 2 171 759,15 zł; 
Likwidacje - 67 477,65 zł; Amortyz. (Stan na 31.12.13)- 545 456,87 zł; Amortyz. (Stan na 31.12.14)- 672 478,19
 zł; Wartość Netto (31.12.13)- 1 446 811,40 zł;
Wartość Netto (31.12.14)- 1 431 803,31 zł.

W 2014 roku przyjęto do użytkowania środki trwałe o wartości 112 013,23 zł.
- zagospodarowanie terenu przy Centrum Afirmacji Życia na kwotę - 58 451,92 zł
- brama przesuwna z siłownikami i furtka na kwotę - 10 701,00 zł
- nawierzchnia drogowa na kwotę - 11 544,66 zł
- sprzęt nagłaśniający + monitor interaktywny na kwotę - 26 725,65 zł
- meble do pokoju lekarskiego na kwotę - 4 590,00 zł

Stowarzyszenie nie posiada prawa wieczystego użytkowania gruntów ani majątku trwałego obcego. Nie ma 
również żadnych zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli.
W Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej nie tworzono rezerw na należności wątpliwe. Nie tworzono 
także rezerw na ewentualne straty ze względu na brak takiego zagrożenia. Należności długoterminowe nie 
występują.
Należności krótkoterminowe Stan na 31.12.2014 – 231 110,28 zł
W/w należności dotyczą głównie rachunków za usługi medyczne oraz nadwykonania za miesiąc grudzień 2014 
wystawione do Narodowego Funduszu  Zdrowia o terminach płatności styczeń 2015 - marzec 2015 r. 
Stratę za rok obrotowy Stowarzyszenie zamierza sfinansować z nadwyżek przychodów nad kosztami z lat 
przyszłych.
W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu wystąpiły międzyokresowe rozliczenia kosztów  - jest to polisa 
ubezpieczeniowa na 2015 rok – OC  podmiotu leczniczego na kwotę 8 441,00 zł. Zobowiązania 
długoterminowe, zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ani zobowiązania warunkowe nie 
wystąpiły.

II
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Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej Hospicjum w Chorzowie nie osiąga przychodów z tytułu 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
Przychody i koszty działalności zaniechanych nie wystąpiły.
Koszty w układzie rodzajowym:
1) Amortyzacja - 127 021,32 zł
Wzrost kosztów amortyzacji o 40 013,66 zł w 2014 roku w stosunku do roku ubiegłego ma związek z nowymi 
środkami trwałymi patrz poz. 2.1. informacja dodatkowa.
2) Zużycie materiałów i energii - 263 396,50 zł
W tej grupie kosztów rodzajowych wystąpił wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego. Największy wzrost 
kosztów nastąpił w pozycji wyposażenie. Związane jest to z zakupem niezbędnego sprzętu do oddanego do 
użytkowania w 2014 roku nowego budynku Centrum Afirmacji Życia i Poradni Opieki Paliatywnej.
Przykłady kosztów:
- Zakup farmaceutyków i art. medycznych jednorazowych - 117 965,59 zł
- Wyposażenie - 52 151,13 zł
- Energia elektryczna i cieplna - 38 013,72 zł
W 2014 roku zakupiono m. innymi następujący sprzęt :
-  łóżka rehabilitacyjne + materace 6 szt. - 20 033,96 zł
-  ssaki de Vibiss Compact EWN typ ORION  2 szt. - 4 968,00 zł
-  wyposażono salę w Centrum Afirmacji Życia w sprzęt nagłaśniający, krzesła z pulpitami.
3) Usługi obce - 452 153,79 zł
- Badania pacjentów i transport sanitarny - 23 386,82 zł
- Usługi medyczne - 242 261,00 zł
- Przygotowanie posiłków - 32 339,00 zł
- Usługi pralnicze - 15 898,73 zł
- Usługi remontowe - 41 870,41 zł
4) Podatki i opłaty - 7 822,71 zł
5) Wynagrodzenia - 1 301 521,92 zł
Wzrost wydatków na wynagrodzenia jest związany ze zmianą stawek zasadniczych za wykonywaną pracę oraz 
większą ilością pełnionych dyżurów medycznych i wizyt domowych.
6) Narzuty na wynagrodzenia - 161 109,73 zł
Obejmuje ona składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy płacone przez pracodawcę  za 
pracowników – pochodna pozycji „5”. 
7) Pozostałe koszty rodzajowe - 83 853,73 zł
Są to koszt nie wymienione w poprzednich grupach rodzajowych, tj. kursy, konferencje, szkolenia, delegacje 
pracowników, ubezpieczenia majątkowe, rzeczowe itd.

W 2011 roku  rozpoczęto rozbudowę Hospicjum w Chorzowie o budynek Centrum Afirmacji Życia i Poradni 
Paliatywnej. Całkowity  koszt inwestycji to 1 169 805,39 zł;  w 2013 roku budynek został przyjęty do 
użytkowania. W 2014 roku wykonano zagospodarowanie terenu przy budynku, bramę przesuwną wraz  z furtką 
oraz nawierzchnię drogową przed budynkiem.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku 2014 nie wystąpiły.
III

Struktura środków pieniężnych:
- Kasa                                                     1 750,78
- Rachunki bankowe NZOZ                   71 695,01
- Rachunki bank. Stowarzyszenia           6 685,37
- Rach. bankowy lokat Stowarzysz.           171,78
- Rachunek bankowy zbiórki                   2 371,76

SUMA                                                     82 674,70

IV

W roku obrotowym Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej w Chorzowie nie zawarło umów i transakcji 
nie uwzględnionych w bilansie.
W 2014 roku Hospicjum zatrudniało 19 osób na podstawie umowy o pracę, w tym:
- pielęgniarki - 6
- lekarze - 3
- psycholodzy - 1
- salowe - 5
- pracownicy administracji - 3
- pracownicy gospodarczy - 1

V
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Sporządzono dnia:2015-07-07

Sprawozdanie finansowe za rok 2014 nie uwzględnia żadnych znaczących błędów lub korekt z lat poprzednich. 

Po sporządzeniu sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne zdarzenia, które nie zostały w nim 
uwzględnione.
W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej Hospicjum w Chorzowie nie 
nastąpiła zmiana metod księgowania w porównaniu do metod stosowanych w poprzednim okresie.
Sprawozdanie finansowe za rok 2014 zostało sporządzone zgodnie ze zmienioną ustawą o rachunkowości z 
11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1100).
W 2014 roku sporządzono dla potrzeb Stowarzyszenia: 
a) Bilans,
b) Rachunek zysków i strat*
c) Informację dodatkową

*zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w Ustawy rachunek wyników za 2013 rok został przekształcony w 
rachunek zysków i strat.

Ze względu na niezmienione metody księgowania i wyceny oraz mimo zmiany sposobu  sporządzania 
sprawozdania finansowego dane liczbowe roku 2013 i 2014 są porównywalne.

VI

W roku obrotowym 2014 tego typu zdarzenia nie miały miejsca.

VII

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej Hospicjum w Chorzowie nie połączyło się z żadnym 
podmiotem.

VIII

Nie występują wątpliwości co do możliwości kontynuowania działalności.

IX

Nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia.
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