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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ "HOSPICJUM" W 
CHORZOWIE

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat M. CHORZÓW

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

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

Lilianna Motyka         Wiceprezes Zarządu
Elżbieta Sitek            Sekretarz Zarządu
Krzysztof Borszcz      Skarbnik Zarządu

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

Monika Famuła   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 Jolanta Łamik     Członek komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Działania 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 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.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
a)ochronę i promocję zdrowia, w tym opiekę nad chorym w 
aspekcie:
medycznym (łagodzenie bólu fizycznego i objawów chorobowych, 
pielęgnacja 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.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Wszystkim chorym, którzy się do nas zgłosili zapewniliśmy opiekę. Naszym 
celem było łagodzenie cierpień chorych i ich rodzin. Cel ten osiągnęliśmy przez 
zapewnienie całościowej, wielodyscyplinarnej opieki skierowanej na polepszenie 
jakości życia chorych. Nieodpłatnie sprawowaliśmy wszechstronną, zespołową 
opiekę nad chorymi; w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb chorych, by mogli 
ten czas choroby przeżyć  bez bólu i w poczuciu bezpieczeństwa. 
Poradnia Medycyny Paliatywnej.
 W roku  2012 udzielono w Poradni Medycyny Paliatywnej 332 porady, w tym 
184 porad udzielono kobietom.
 Zespół Domowej Opieki Paliatywnej.
 W roku 2012 objęto opieką domową  284 chorych, w tym 135 kobiet. 
Kontynuowano opiekę dla  41 chorych zgłoszonych w roku poprzednim. Opieka 
domowa wyniosła 14 685 osobodni. Opieką domową objęto chorych 
mieszkańców Chorzowa, Świętochłowic, Bytomia, Katowic, Gliwic i Będzina. 
Opieka domowa dla mieszkańców Chorzowa została w roku 2012 wsparta 
dotacją  Gminy Chorzów w kwocie 19 000 zł na działalność na rzecz osób ze 
schorzeniami przewlekłymi lub/i nieuleczalnie chorych – realizowanego w 
ramach projektu– „Opieka hospicyjna i paliatywna w domu chorego”.
 Oddział Medycyny Paliatywnej.
 W roku 2012 r objęto opieką  114 chorych : 53 mężczyzn, 61 kobiet. Ogółem 
3650 osobodni . Chorzy wg grup wiekowych:
do 18lat 0
19 - 40 lat  3 chorych, w tym kobiet  2
41 - 60 lat  28 chorych, w tym kobiet 15
61 - 64 lat 15 chorych, w tym kobiet   8
65 - 74 lat 33 chorych, w tym kobiet 21
75 - 79 lat 14 chorych, w tym kobiet   6 
79 >21 chorych, w tym kobiet   9                   
Na Oddziale Opieki Paliatywnej w roku 2012 naszymi pacjentami byli 
mieszkańcy Chorzowa, Bytomia,  Będzina, Branic,  Dąbrowy Górniczej,  
Katowic, Kamienicy Polskiej,  Miasteczka-Śląskiego, Siemianowic Śląskich, 
Świętochłowic, Sosnowca,  Rudy Śląskiej, Zabrza, Piekar Śląskich, Tarnowskich 
Gór, Rybnika Rydułtowy. Wszyscy chorzy  korzystali z całodobowej opieki 
pielęgniarskiej i lekarskiej.
Ogólnie w ramach naszej działalności statutowej wykonaliśmy następujące 
działania:                       
1. Zapewniliśmy wizyty pielęgniarskie i lekarskie naszym podopiecznym.              
                         2.Wykonywaliśmy zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne, ustaliliśmy 
zlecenia, pobieraliśmy materiały do badań diagnostycznych, kontrolowaliśmy 
drobne czynności medyczne: badanie ciśnienia, ustalenie poziomu cukru, 
zmiana worków stomijnych.
 3.  Zapewniliśmy chorym odpowiednie środki opatrunkowe.
 4. W 2012r Oddział Medycyny Paliatywnej został na bieżąco doposażony w 
sprzęt medyczny oraz sprzęt  ułatwiający opiekę.
 5. Za zwrotną kaucją wypożyczaliśmy do domów chorych potrzebny sprzęt i 
aparaturę medyczną, oraz szkoliliśmy chorych lub ich rodziny w zakresie obsługi 
sprzętu i prawidłowej pielęgnacji chorego.
6. Wspieraliśmy rodziny chorych lub ich bliskich w okresie choroby i osierocenia, 
udzielaliśmy potrzebnych informacji osobiście lub telefonicznie, zbieraliśmy 
wywiady, przygotowywaliśmy potrzebną dokumentację.

ochrona i promocja zdrowia

promocja i organizacja wolontariatu
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 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 własnym oraz zleconym dla 
Pogotowia Ratunkowego. 
10. Dzięki posiadanej akredytacji na prowadzenie stażu specjalizacyjnego w 
roku 2012 ośmiu lekarzy odbywało staż specjalizacyjny z dziedziny medycyny 
opieki paliatywnej na Oddziale Medycyny Paliatywnej i w Zespole Domowej 
Opieki Paliatywnej pod kierunkiem dr Barbary Kopczyńskiej. W ramach 
współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym skierowano na praktyki 
studenckie do Hospicjum w ciągu roku 2012 : Wydział Lekarski 150 studentów i  
Wydział Pielęgniarski 100 studentów i fizjoterapia 80 studentów. Praktyki 
studenckie na Oddziale Medycyny Paliatywnej  odbywają się pod nadzorem 
pielęgniarki oddziałowej dr Joanny Flakus i psychologa Maddaleny Sagan-
pracownika Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 
 W roku 2012 na Oddziale odbywały się 3 kursy po 25 osób z opieki 
długoterminowej dla pielęgniarek organizowane przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych.
11. Utworzono dział  farmacji: zatrudniono specjalistę farmaceutę oraz 
wydzielono 
i przystosowano pomieszczenie apteczne.
12. W ramach IX  Kampanii  Społecznej ,,Hospicjum to też życie” pod hasłem 
„Zdrowa rozmowa pomaga leczyć” realizowano cele społeczne: promowanie 
wolontariatu hospicyjnego, oraz cele edukacyjne. W ramach kampanii odbył się 
w Światowym Dniu Medycyny Paliatywnej i Hospicjów 13.10.2012 Koncert 
„Głosy dla Hospicjum”. Ze sceny 
w domu parafialnym św. Jadwigi swoim talentem muzycznym i kabaretowym 
dzielili się podczas koncertu „Muzyczne spotkanie Pół Żartem, pół serio” solista 
Krzysztof Wierzchowski i akompaniator Sławomir Kolano. 10 grudnia 
zorganizowano Dzień Otwarty. Podczas Dnia Otwartego propagowano idee 
ruchu hospicyjnego oraz odbyło się szkolenie dla  kandydatów na wolontariuszy, 
a także zrealizowano część edukacyjną Kampanii . Ostatni warsztat poświęcono 
w całości komunikacji oraz przeprowadzono dyskusję na temat –„ Mów, słuchaj, 
zaufaj. Zdrowa rozmowa pomaga leczyć” po wykładzie dr Barbary Kopczyńskiej 
„Rozmowa z chorym, problem prawdy, zmowa milczenia”.
14. Rodziny i osoby w żałobie są zapraszane na comiesięczną Mszę Św. za 
zmarłych do siedziby Stowarzyszenia lub do Domu Katechetycznego przy parafii 
 WNMP w Chorzowie. Po Mszy możliwość spotkania z zespołem hospicyjnym.  
Tradycyjnie  w listopadzie odbyła się Msza Św. za wszystkich zmarłych 
podopiecznych Hospicjum w Kościele p.w. WNMP oraz spotkanie całej rodziny 
hospicyjnej w Domu Katechetycznym. Psycholodzy hospicjum udzielali porad 
indywidualnych. Szczególną troską otaczamy dzieci osierocone przez 
podopiecznych hospicjum.  W roku 2012 lista dzieci do lat 15-tu , które utraciły 
bliską osobę (podopiecznego hospicjum zwiększyła się o 10 dzieci. (ogółem 21 
dzieci).  Czworo dzieci spędziło dwa tygodnie wakacji od 01-14 lipca na Boskich 
Koloniach (Kronowo-  Mazury) organizowanych przez ks. Rafała Kaca. Koszt 
kolonii  sfinansowało Stowarzyszenie. Po raz trzeci zorganizowano  dla dzieci 
osieroconych imprezę „Pożegnanie Lata”( Planetarium i Park Śląski). Na 
początku roku wspomagaliśmy  wyposażenie uczniów w przybory i podręczniki 
szkolne, Kilkoro dzieci uczestniczyło w akcji Fundacji Hospicyjnej „Kolorowy 
Piórnik” oraz pięcioro w akcji „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”. Wszystkie 
dzieci osierocone otrzymały ufundowane przez Stowarzyszenie paczki z okazji 
Świąt  oraz Dnia Dziecka. Ponadto z darowizny celowej Fundacji Hospicyjnej z 
Gdańska  kontynuowano wypłatę stypendium na zajęcia pozalekcyjne dla trzech 
osieroconych oraz w nowym roku szkolnym2012/2013 przyznane od września 
do grudnia 2012 stypendia  kolejnej trójce dzieci w wysokości 150zł/miesiąc na 
zajęcia pozalekcyjne.
15. Na Oddziale Opieki Paliatywnej jest odprawiana Msza Św. dla chorych raz w 
tygodniu oraz w niedzielę i święta. W pozostałe dni chorym Komunię św. 
udzielają szafarze parafii p.w. WNMP w Chorzowie Batorym. W roku 2012 
rozpoczęto działania w celu utworzenia kaplicy w budynku hospicjum. 
Wydzielone w tym celu pomieszczenie wymaga jeszcze doposażenia. We 
wrześniu zakończył posługę wieloletni kapelan Ks. Wojciech Szymczyk  a 
rozpoczął z nominacji Biskupa Ks. Michał Orlik. W roku 2012 Hospicjum 
wizytował Biskup Józef Kupny. Odbyły się prowadzone przez kapelanów w 

Druk: MPiPS 4



marcu Wielkopostny Dzień Skupienia oraz  Dzień Skupienia w listopadzie - 
temat „Radość w Biblii” dla całej wspólnoty hospicyjnej.
16. W 2012 roku przywiązywaliśmy uwagę do działalności edukacyjnej i 
samokształcenia dla pracowników i wolontariuszy. Sfinansowaliśmy  wyjazdy na 
różne szkolenia i konferencje. Uczestniczyliśmy w zorganizowanych przez  
Forum Hospicjów Polskich „Hospicyjnych dniach formacyjno - szkoleniowych” w 
Licheniu oraz w XIV Jasnogórskiej Konferencji Zespołów Hospicyjnych i Opieki 
Paliatywnej. Pielęgniarki uczestniczyły w szkoleniach: ”Kurs podstawowy z 
opieki paliatywnej” (1 osoba) oraz „Kurs leczenia ran przewlekłych”(1osoba). 
Lekarze uczestniczyli w konferencji onkologicznej w Krakowie(1osoba) oraz  
Konferencji Towarzystwa Medycyny Paliatywnej w Wiśle (3 osoby). Psycholog 
Hospicjum uczestniczyła w konferencji psychoonkologicznej w  Krakowie i 
Władysławowie.  Sekretarz Zarządu uczestniczyła w konferencji naukowej „OPP 
i inne organizacje pozarządowe w ochronie zdrowia - stan obecny i perspektywy 
zmian” w Warszawie. Podobnie jak w latach poprzednich członkowie 
stowarzyszenia 
i wolontariusze uczestniczyli w rekolekcjach hospicyjnych organizowanych w 
Kluczborku, Hałcnowie i Kokoszycach oraz konferencji wolontariuszy 
hospicyjnych  w Radomiu. 
17. Promocję i organizację wolontariatu wspiera powołane w 2007r Centrum 
Wolontariatu przy Hospicjum w Chorzowie. W 2012 roku kontynuowaliśmy 
właściwą organizację wolontariatu oraz pozyskiwania wolontariuszy. Pomimo 
dużej rotacji wolontariuszy stan na dzień 31 grudnia wynosi 38 osób . 
Organizowaliśmy comiesięczne spotkania formacyjne dla wolontariuszy oraz 
szkolenia. Z udziałem wolontariuszy została zrealizowana V akcja POLA 
NADZIEI wspierana dotacją w konkursie ogłoszonym przez Wydział Kultury i 
Sportu UM Chorzów w kwocie 6178,00 zł oraz przeprowadzono kwesty w 
chorzowskich parafiach. Wolontariusze pomagają w zespołowej opiece nad 
chorym, organizują prelekcje w Szkołach (22 godziny lekcyjnye).Podczas 
uroczystej Gali w Dniu Wolontariusza nagrodziliśmy „Uśmiechaczkiem” dwie  
wyróżniające się wolontariuszki:  Gabrielę Kolarską i Beatę Kaługa za pełne 
zaangażowanie i empatię w towarzyszeniu chorym na Oddziale. Wręczono 
również dwie nagrody „Otwartego serca” za współpracę naszym sponsorom: 
pani Adriannie Studzińskiej reprezentującej Firmę cateringową i panu Januszowi 
Suseł   za fachowe wsparcie realizowanej  rozbudowy.
 5 osób reprezentowało Hospicjum w Rowerowym Rajdzie Hospicjów- Cykle 
Poland 2012 - rajd rowerowy przez Polskę dla polskich Hospicjów organizowany 
po raz trzeci przez Fundację Babci Aliny – brytyjską fundacje charytatywną The 
Alina Foundation.
18. W dniach 22.03 do 18.05.2012 odbyła się wiosenna część V Chorzowskiej 
Kampanii „Pola Nadziei”, której celem jest edukacja mieszkańców miasta na 
temat stosunku do ludzi nieuleczalnie chorych, przełamywanie stereotypów w 
myśleniu o Hospicjum, nauka tolerancji oraz pozyskiwanie funduszy na 
działalność statutową. Akcja podobnie jak w roku ubiegłym odbyła się z udziałem 
chorzowskich szkół oraz dużym zaangażowaniem młodzieży szkolnej. Idee 
wolontariatu propagowaliśmy angażując młodzież chorzowskich szkół do udziału 
w konkursach oraz akcjach charytatywnych (zbiorki funduszy, wykonywanie 
żonkilowych upominków, udział w akcjach informacyjnych, roznoszeniu ulotek i 
plakatów). 
22.03 Inauguracja V Chorzowskiej Akcji Pola Nadziei w MDK Batory wykład ks. 
dr Antoniego Bartoszka „ Chwałą Bożą żyjący człowiek- czyli o godności życia 
człowieka” oraz wykład inauguracyjny działalności Centrum Afirmacji Życia dr 
Jacek Kurek  „Przeżyć żałobę – powrócić do życia”. W ramach kampanii 
zorganizowano kwestę w Castoramie oraz kiermasz podczas Śląskich Godów. 
Ogłoszono i rozdano nagrody w konkursach szkolnych: 2 plastyczne dla uczniów 
Szkół Podstawowych oraz literacki i fotograficzny dla młodzieży gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej . Zorganizowano po raz pierwszy „Rowerowy Rajd Nadziei” w 
Parku Śląskim. Wzięło w nim udział ok. 100 rowerzystów (w tym sympatycy, 
wolontariusze, reprezentacje trzech szkół) – trasa 11,5km Park –Skansen 
Kampanię zakończono wykładem zorganizowanym przez  Centrum Afirmacji 
Życia „Nadzieja wyzwala męstwo” prof. Krystyny Wojtynek- Musik oraz 
koncertem duetu  Karolina Sleziak i Sławomir Witkowski w MDK Batory. 
19. Spotkania członków Stowarzyszenia odbywały się regularnie raz w miesiącu 
w drugi poniedziałek miesiąca. Dodatkowo członkowie Stowarzyszenia 
uczestniczą w spotkaniu wolontariuszy oraz spotkaniach roboczych Zespołu 
Opieki Domowej. Integracja członków, wolontariuszy i pracowników Hospicjum 
odbywa się:
 -na organizowanych wspólnie spotkaniach np. świątecznych, rocznicowych
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- wspólnym udziale w organizowanych akcjach, wydarzeniach organizowanych 
przez CAŻ oraz kampaniach
- na wspólnych wyjazdach szkoleniowych i rekolekcyjnych
20. Kwota zasądzonych nawiązek wzrosła o 3000zł przyznane pod koniec roku 
2011. W roku 2012 kwota wpłaconych nawiązek wyniosła 3150 zł z tytułu 
nawiązek z lat poprzednich i została przeznaczona na zakupy zgodnie z 
działalnością statutową w całości.(łóżko rehabilitacyjne i leki). Ogółem kwota  
przyznanych, a nie wpłaconych nawiązek sądowych wynosi 11 600 złotych. 
21. Realizacja Programu dostosowawczego 2005-2012 do aktualnych wymogów 
Min. Zdrowia w roku 2012 to kontynuowana rozbudowa. Zakład Budowlany 
KADET Feruga, Taranek, Wasiewicz Spółka Jawna z Chorzowa w grudniu 2012 
zakończył prace budowlane zgodnie z kontraktem. Ze względu na brak dotacji 
zakres prac  pomniejszono o zagospodarowanie terenu wokół nowego budynku. 
Prace te będą kontynuowane wiosną 2013 na podstawie oddzielnej umowy z 
wykonawcą. Podczas odbioru  wskazano na konieczność wykonania i 
doposażenie budynku w drabinę zewnętrzną - wejście na dach. Do użytkowania 
obiektu konieczne są „odbiory państwowe” oraz doposażenie w niezbędny sprzęt 
całego obiektu.  Ponownie wypełniono ankietę z wnioskiem o środki unijne na to 
zadanie z  listy rezerwowej w ramach konkursu „Rewitalizacja-duże miasta” RPO 
WSL  nabór 06.02.01.-094/10 Dział 6.2. Priorytet VI Zrównoważony rozwój 
miast. Komisja skorzystała z prawa pominięcia kolejności wg. oceny i punktacji 
oraz nie uwzględniła zaawansowania realizacji projektu. 
( lista rezerwowa  poz.11).
22. Medal  im dr Hanke za zasługi w dziedzinie Ochrony Zdrowia dla miasta 
Chorzowa 
w grudniu 2012 podczas uroczystej Gali   z rąk prezydenta Miasta Andrzeja 
Kotali  otrzymała  mgr Joanna Tabor – pracownik Biura Stowarzyszenia (od roku 
2007) na stanowisku kierownika sekretariatu Biura oraz koordynatora 
wolontariatu. 
23. W oczekiwaniu na otwarcie swojej siedziby działające przy Hospicjum 
Centrum Afirmacji Życia utworzyło Radę Programową, której  przewodniczył dr 
Jacek Kurek. Relacje z wykładów i spotkań publikowała mgr Agnieszka Odzimek 
zajmująca się też sprawami organizacyjnymi CAŻ przy współpracy z Joanną 
Tabor pracownikiem biura Stowarzyszenia. Od kwietnia do grudnia 
zorganizowano 7 spotkań otwartych i wykładów:
-wykład inauguracyjny działalności Centrum Afirmacji Życia (CAŻ) dr Jacek 
Kurek  „Przeżyć żałobę – powrócić do życia”
-wykład „Powołanie do utraty” dr Jacek Kurek
-wykład „ Nadzieja wyzwala męstwo” prof. Krystyna Wojtynek- Musik oraz 
koncert duetu  Karolina Sleziak i Sławomir Witkowski w MDK Batory. 
-wykład „ Terapia sensem wg Frankla” dr Agnieszka Woszczyk
- wykład „ Obecność w czułość zmienić –o kojącej roli spotkania” dr Katarzyna 
Gabryś.
- wykład „Homo pedagogicus. Esej o zwichnięciu” dr Krzysztof Maliszewski.
- wykład „Śmierć jako nowe narodziny” dr Hanna Wojtczak w MDK Batory.
 IX spotkanie naukowe z cyklu Medium Mundi  „Wobec utraty, braku i ubywania”
Prelegenci dr Jacek Kurek- inicjator sesji, dr Krzysztof Maliszewski, dr hab. 
Katarzyna Kwapisz- Osadnik, dr Krystyna Wojtynek- Musik, dr hab. Aleksandra 
Kunce z UŚ, a także: mgr Monika Nowak ze Stowarzyszenia na rzecz dzieci z 
chorobami krwi, dr n.med. Jadwiga Pyszkowska, lek. psychiatra Bożena Szymik 
- Iwanecka i dr Jan Kiełbasa z UJ.
Esej Tadeusza Sławka (głos) i Bogdana Mizerskiego (kontrabas)
Koncert charytatywny „Ejbike Mame” Orkiestry Klezmerskiej Teatru 
Sejneńskiego.
 Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia.
 W roku 2012 Zarząd spotykał się 20 x i podjął 29 uchwał; w tym 1 uchwała 
Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania i 7 uchwał Walnego Zebrania.
Uchwała nr 1/12
Zatrudniono pielęgniarkę do opieki domowej z dniem 1.01.12 na umowę o pracę.
Uchwała nr 2/12
Zarząd zwołuje na dzień 23.01.2012 Nadzwyczajne Walne Zebranie
Uchwała nr1 /NWZ 2012
Nadzwyczajne Walne Zebranie upoważnia Zarząd do podejmowania decyzji  
dostosowawczych do aktualnych przepisów przy założeniu, że zostaną 
zachowane cele statutowe Stowarzyszenia.
Uchwała nr 3/12
 Zatwierdzono sprawozdanie z nawiązek sądowych do Ministerstwa 
Sprawiedliwości za rok 2011
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Uchwała nr 4/12
Zarząd zaakceptował starania o dotację z FIO 2012 PRIORYTET 3 Integracja i 
aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne. OBSZAR WSPARCIA - 
Aktywizacja ludzi starych, integracja międzypokoleniowa 
Uchwała nr 5/12
Zarząd zaakceptował wniosek do konkursu o dofinansowanie V akcji „Pola 
nadziei”  przez Wydział Kultury i Sportu UM.
 Uchwała nr 6/12
Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2011 (bilans, rachunek zysków i 
strat oraz informację dodatkową), sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz 
zatwierdził  rozliczenie kwoty z 1% za rok 2010 (wpłaty w roku 2011)
Uchwała nr 7/12
Po zapoznaniu ze statutem przyjęto nowego członka Stowarzyszenia.
Uchwała nr 8/12
Zarząd zwołuje Walne Zebranie w dniu 23.04.12 oraz przedstawia porządek 
obrad. 
Uchwały Walnego Zebrania:
Uchwała Nr 1/WZ
Przyjęto porządek obrad Walnego Zebrania
Uchwała Nr 2/WZ
Zatwierdzającą sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia
Uchwała Nr 3/WZ
Zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za Rok 2011.
Uchwała Nr 4/WZ
Przeznaczenie kwoty zysku na cele statutowe
Uchwała Nr5/WZ
Przyjęto nazwę podmiotu leczniczego HOSPICUM CHORZOWSKIE
Uchwała Nr6/WZ
Walne Zebranie zatwierdziło Regulamin podmiotu leczniczego  HOSPICUM
Uchwała Nr7/WZ
Walne Zebranie uchwala zmianę Statutu Stowarzyszenia w Rozdziale VI. 
Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań.
 Rozdział VI  §30 dodano punkt 4.
Uchwała Nr 9/12
Po zapoznaniu ze statutem przyjęto nowego członka stowarzyszenia oraz 
przyjęto deklarację członkowską Prezesa Honorowego Stowarzyszenia.
Uchwała Nr 10/12
Zarząd zlecił starania o przeprowadzenie kwesty w chorzowskich parafiach.
Uchwała Nr11/12
W związku z dostosowaniem do art. 24 Ustawy o Działalności Leczniczej z późn. 
zmianami wprowadzono zmiany w Regulaminie Organizacyjnym podmiotu 
leczniczego S. O. H. i P. „HOSPICJUM” w Chorzowie wg załączonego 
Schematu Organizacyjnego.
 Uchwała Nr12/12
Jako ośrodek współpracujący wystąpiono do Fundacji Hospicyjnej o wsparcie 
finansowe 
i udział w akcji fundacji Hospicyjnej „Kolorowy Piórnik” dla pięciorga dzieci oraz 
stypendia na zajęcia pozalekcyjne dla trojga dzieci w roku 2012/2013.
Uchwała nr13/12
Uchwalono udział w IX Kampanii HTTŻ i zaakceptowano  program i regulamin 
Kampanii.
Uchwała nr14/12
Zarząd uchwalił wypłatę premii dla pracowników do wypłaty w miesiącu czerwcu.
Uchwała nr15/12
Uchwalono utworzenie działu farmacji: zatrudnienia specjalisty farmaceuty, 
wydzielenia specjalnego i przystosowanego pomieszczenia.
Uchwała nr16/12
W związku z upływem terminu zakończenia budowy podjęto decyzję o naliczaniu 
odsetek karnych od dnia 16.08.2012 od kwoty umownej pomniejszonej o kwotę 
ofertową zagospodarowania terenu czyli od kwoty 922 151,17 (słownie 
dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt jeden 17/100zł .
Uchwała nr17/12
Zarząd uchwalił zgłoszenie uwag w ramach konsultacji programu współpracy na 
rok 2013 M. Chorzów z organizacjami pozarządowymi.
Uchwała nr18/12
Uchwalono wypłatę premii uznaniowej dla dwóch pracowników.
Uchwała nr 19/12
Zarząd uchwalił i wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 120 tysięcy 
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złotych i zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
Uchwała nr 20/12
Zarząd przyjął  5-osobowy skład Rady Programowej CAŻ, w tym udział w Radzie 
przedstawiciela  Zarządu Stowarzyszenia. 
Uchwała nr 21/12
Zarząd dokonał odbioru budowy (odbiór kluczy) oraz ustalono montaż drabiny 
wg warunków pogodowych.
Uchwała  nr 22/12
Zarząd zatwierdził dwa projekty wniosków do realizacji w roku 2013 do 
dofinansowaniu w ramach konkursu ogłoszonego przez UM Chorzów z zakresu 
polityki społecznej.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

1200

9

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Opieka paliatywna stacjonarna Chorzów 114
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Cele statutowe Stowarzyszenia realizowano jako nieodpłatną 
działalność pożytku publicznego poprzez działalność  NZOZ 
,,HOSPICJUM CHORZOWSKIE” ; w jego trzech komórkach
1) Zespół Domowej Opieki Paliatywnej - dla chorych leczonych w 
domu, wymagających  częstszych wizyt domowych
2) Poradnia Opieki Paliatywnej - dla chorych chodzących (porady 
w Poradni) oraz nie wymagających częstych wizyt (możliwość 
wizyt w domach chorych)
3) Oddział Opieki Paliatywnej - oddział stacjonarny dla chorych, 
którym z różnych względów nie można pomagać w ich domach. 
Opieka całodobowa -11 łóżek. 
W związku z nowelizacją ustawy o działalności leczniczej 
nastąpiła likwidacja prowadzonego przez Stowarzyszenie NZOZ 
„HOSPICJUM CHORZOWSKIE”. Jednocześnie znowelizowana 
ustawa dała podstawy  prawne działalności organizacji 
pozarządowych 
i organizacji pożytku publicznego w sektorze zdrowia. W roku 
2012 zgodnie z wymogami  ustawy Stowarzyszenie jako podmiot 
leczniczy zarejestrowało u Wojewody Śląskiego dwa 
przedsiębiorstwa lecznicze:

1. Opieka paliatywna ambulatoryjna składająca się z 2 komórek
- Poradnia Medycyny Paliatywnej.
 - Zespół Domowej Opieki Paliatywnej.
 2.Opieka paliatywna stacjonarna składająca się z 2 komórek:
 - Oddział Medycyny Paliatywnej
 - Dział Farmacji.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

86.10.Z

86.22.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 2,023,761.78 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,578,130.46 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 37,823.12 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 260,927.85 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 30,928.00 zł
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0.00 zł

0.00 zł

25,178.00 zł

5,750.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 111,861.85 zł

668.00 zł

65,184.15 zł

4,657.18 zł

38,202.52 zł

0.00 zł

0.00 zł

3,150.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 4,090.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 260,927.85 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Inwestycja - rozbudowa hospicjum (kontynuacja programu dostosowawczego) 256,622.85 zł

2 Reklama 1% - pozyskiwanie środków finansowych OPP 4,305.00 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,829,346.23 zł 4,305.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

1,775,269.58 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

49,728.12 zł 0.00 zł

4,305.00 zł 4,305.00 zł

43.53 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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. 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

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)

15.5 etatów

18.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

25.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 3 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)
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120.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 120.00 osób

59.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

17.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

4.00 osób

e) inne osoby 38.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 955,229.10 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

624,829.18 zł

602,802.76 zł

nagrody

premie

0.00 zł

22,026.42 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 330,399.92 zł

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

955,229.10 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 955,229.10 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

0.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

2,376.19 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

10,787.43 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

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

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Opieka hospicyjna i paliatywna w domu chorego 19,000.00 zł

2 V Chorzowska Kampania Pola Nadziei 6,178.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Zwyczajne Walne Zebranie w dniu 2013.05.13 
 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zebrania zatwierdziły Sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe Stowarzyszenia za 
rok 2012.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola temperatury w pomieszczeniach Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny

2012-02-17

2 Kontrola sanitarna próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny

2012-05-24

3 Urzędowa kontrola kompleksowa Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny

2012-06-19

4 Urzędowa kontrola doraźna Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny

2012-06-27

5 Kontrola doraźna Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny

2012-10-15

6 Zgodnie z upowaznieniem Śląski Wojewodzki Inspektor 
Farmaceutyczny

2012-11-27
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RACHUNEK WYNIKÓW
na dzień: 2012-12-31

A. Przychody z działalności statutowej 1,948,159.70 1,985,938.66

I. Składki brutto określone statutem 192.00 668.00

II. Inne przychody określone statutem 1,947,967.70 1,985,270.66

1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1,583,927.40 1,578,130.46

2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0.00 0.00

3 Pozostałe przychody określone statutem 364,040.30 407,140.20

B. Koszty realizacji zadań statutowych 1,722,501.80 1,779,574.58

1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego

1,721,148.80 1,775,269.58

Wyszczególnienie Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Pozycja

2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

0.00 0.00

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

225,657.90 206,364.08

3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 1,353.00 4,305.00

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0.00 0.00

43.530.00Koszty finansoweH.

G. Przychody finansowe 17,424.98 37,823.12

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

1 Zużycie materiałów i energii 8,624.33 9,381.25

Sporządzono dnia

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

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

1 2 3 4

D. Koszty administracyjne 49,321.02 49,728.12

5,055.134,348.61Usługi obce2

26,151.9227,061.34Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4

0.000.00Amortyzacja5

7,714.588,038.10Pozostałe6

3 Podatki i opłaty 1,248.64 1,425.24

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

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

193,761.86 194,415.55

J. Zyski i straty nadzwyczajne 0.00 0.00

II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna 0.00 0.00

K Wynik finansowy ogółem (I+J) 193,761.86 194,415.55

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

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

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

Barbara Kopczyńska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 
2 ustawy o rachunkowości
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BILANS
sporządzony na dzień: 2012-12-31

2012-01-01 2012-12-31

AKTYWA

Aktywa trwałeA. 636,458.31 1,473,164.49

II. Rzeczowe aktywa trwałe 636,458.31 1,473,164.49

0.000.00Należności długoterminoweIII.

0.00 0.00

B. Aktywa obrotowe 958,790.28 352,997.11

Stan na
Treść pozycji

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0.00

143,572.57Należności krótkoterminoweII.

III. Inwestycje krótkoterminowe 815,217.71

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

Pozycja

Wartości niematerialne i prawneI. 0.00 0.00

Sporządzono dnia:

MARIA NOWOSIELSKA BARBARA KOPCZYŃSKA

0.000.00Inwetycje długoterminoweIV.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0.00

182,580.97

170,416.14

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

1 Środki pieniężne 815,217.71 170,416.14

2 Pozostałe aktywa finansowe 0.00 0.00

Aktywa razem 1,596,868.59 1,829,661.60

A. Fundusze własne 1,493,308.20 1,687,723.75

I. Fundusz statutowy 1,299,546.34 1,493,308.20

II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0.00 0.00

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 193,761.86 194,415.55

1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 193,761.86 194,415.55

2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0.00 0.00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 103,560.39 141,937.85

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0.00 0.00

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 103,560.39 141,937.85

1 Kredyty i pożyczki 0.00 0.00

2 Inne zobowiązania 103,560.39 141,937.85

3 Fundusze specjalne 0.00 0.00

III. Rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.00

1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0.00 0.00

PASYWA

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,620.00 3,500.00

Pasywa razem 1,596,868.59 1,829,661.60
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Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

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

I

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

METODY WYCENY-AKTYWA.

1. Amortyzacja środków trwałych jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj. 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz 
wartości  niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 112 poz.1317 i z 2012r. Nr 18 poz.169).
 Odpisy amortyzacyjne środków trwałych dokonywane były zarówno jednorazowo jak i metodą liniową przy 
zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stanowiącym załącznik do w/w rozporządzeni.
2. Przedmioty długotrwałego użytkowania o wartości od 1500,00zł do 3500,00zł są zaliczane do kosztów 
materiałów w pozycji wyposażenie, w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
3. Materiały i towary wycenione są w rzeczywistej cenie nabycia tj. cenie zakupu.
4. Należności w walucie krajowej wynikają z dokumentacji źródłowej i mają charakter nie wymagający 
tworzenia rezerw.
5. Środki pieniężne obejmują środki w walucie krajowej. Ich stan na 31 grudnia 2012 ma pełne potwierdzenie w 
dokumentacji.

METODY WYCENY- PASYWA.

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

II

W 2012roku sposób sporządzania sprawozdania finansowego nie uległ zmianie w porównaniu do roku 2011.

III

Główne  źródło przychodów to:
- przychody z NFZ
- przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
- zbiórka publiczna
- dofinansowanie działalności statutowej z Urzędu miasta Chorzów, Urząd Miasta Chorzów Pola Nadziei.

IV

W 2012roku nie wystąpiły zmiany w charakterze kosztów działalności.
 Koszty w 2012r. wzrosły o ponad 5% w stosunku do roku ubiegłego.
 Wystąpiły następujące rodzaje kosztów:
- amortyzacja
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- narzuty na wynagrodzenia
- pozostałe koszty rodzajowe

V

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

VI

Nie udzielono gwarancji i poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII

Nie występują zasadnicze zmiany w przychodach i kosztach działalności Stowarzyszenia.  W stosunku do roku 
ubiegłego wzrosły przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy darowizn 
gotówkowych od firm i osób fizycznych. Spadły natomiast przychody z NFZ oraz kwota dotacji.
 W 2012 roku kontynuowano rozbudowę Hospicjum rozpoczętą w 2011roku. Koszt wydatków w 2012 roku to 
kwota równa 904 600,89zł.
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