
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

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

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018 -31.12.2018

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Na chwilę obecną nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania jego działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku 
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania 
operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), a 
wynik finansowy i sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby informacje z nich wynikające były porównywalne.

Data sporządzenia: 2019-05-09
Data zatwierdzenia: 2019-05-27

Maria Nowosielska Barbara Kopczyńska

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

Imię i nazwisko 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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STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I 
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-05-09

Data zatwierdzenia: 2019-05-27

Stan na
2018-01-01 2018-12-31

AKTYWA
A. Aktywa trwałe 1 849 827,76 1 782 717,72

I. Wartości niematerialne i prawne 3 587,50 512,50

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 846 240,26 1 782 205,22

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 713 837,36 931 539,27
I. Zapasy 28 438,61 22 287,15

II. Należności krótkoterminowe 258 860,17 501 610,59

III. Inwestycje krótkoterminowe 425 322,08 406 345,53

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 216,50 1 296,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00
AKTYWA razem 2 563 665,12 2 714 256,99
PASYWA

A. Fundusz własny 1 518 683,62 1 687 802,63
I. Fundusz statutowy 236 423,37 236 423,37

II. Pozostałe fundusze 1 436 013,94 1 447 375,84

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych -447 271,77 -165 115,59

IV. Zysk (strata) netto 293 518,08 169 119,01

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 044 981,50 1 026 454,36
I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 240 000,00 240 000,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 269 762,88 266 465,89

IV. Rozliczenia międzyokresowe 535 218,62 519 988,47

PASYWA razem 2 563 665,12 2 714 256,99

Maria Nowosielska Barbara Kopczyńska

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
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Stan na koniec
Pozycja Wyszczególnienie roku 

poprzedniego
roku 

bieżącego
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 3 256 772,38 3 316 916,59
I. Przychodyz nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3 256 772,38 3 316 916,59

II. Przychodyz odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 3 007 642,87 3 187 844,56
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3 007 642,87 3 187 844,56

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 249 129,51 129 072,03
D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00
E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00
G. Koszty ogólnego zarządu 11 365,06 18 471,87
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 237 764,45 110 600,16
I. Pozostałe przychody operacyjne 57 626,54 59 561,84
J. Pozostałe koszty operacyjne 1 859,31 1 454,29
K. Przychody finansowe 3,23 433,25
L. Koszty finansowe 16,83 21,95
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 293 518,08 169 119,01
N. Podatek dochodowy 0,00 0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N) 293 518,08 169 119,01

Data sporządzenia: 2019-05-09

Data zatwierdzenia: 2019-05-27

Maria Nowosielska Barbara Kopczyńska

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
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub 
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej Hospicjum w Chorzowie nie wystąpiły żadne zobowiązania 
finansowe.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem 
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich 
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

W 2018 roku Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek ani kredytów członkom organó administrujących, zarządzających i nadzoryjących. 
Nie zaciągało również w ich imieniu żadnych zobowiązań.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA:

Amortyzacja środków trwałych w 2018 r. ustalona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpisy amortyzacyjne środków 
trwałych dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343). Umorzeń (amortyzacji) środków trwałych o niskiej 
jednostkowej wartości początkowej dokonuje się w następujący sposób: do 4 000,00 zł ujmowane są w koszty zużycia materiałów i energii; 
od 4 000,01 zł do 10 000,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu następującym 
po miesiącu przyjęcia; od 10 000,01 zł podlegają amortyzacji według wskazanych metod i stawek. Materiały i towary wycenione są w 
rzeczywistej cenie nabycia, tj. cenie zakupu. Należności w walucie krajowej wynikają z dokumentacji źródłowej i mają charakter nie 
wymagający tworzenia rezerw. Środki pieniężne obejmują środki w walucie krajowej. Ich stan na 31.12.2018 roku ma pełne potwierdzenie w 
dokumentacji.

PASYWA:

Zobowiązania krótkoterminowe w walucie krajowej wynikają z dokumentacji źródłowej i nie są przeterminowane. Zobowiązania 
długoterminowe dotyczą spłat rat za zakupioną nieruchomość.

Szczegółowa struktura stanów i zmian w wartości majątku trwałego: Łącznie: Wart. brutto (01.01.18)-2919290,42 zł; (+)Przyjęcie (- 
)Likwidacja- -81899,17 zł; Wart. brutto (31.12.18)-2837391,25 zł; Umorzenie (01.01.18)-1073050,16 zł; Umorzenie (31.12.18)- 
1055186,03 zł; Wart. netto (01.01.18)-1846240,26 zł; Wart. netto (31.12.18)-1782205,22 zł.

Wartości niemater. i prawne: Wart.brutto (01.01.18)-6150,00 zł; Wart. brutto (31.12.18)-6150,00 zł; Umorzenie (01.01.18)-2562,50 zł; 
Umorzenie (31.12.18)-5637,50 zł; Wart. netto (01.01.18)-3587,50 zł; Wart. brutto (31.12.18)-512,50 zł.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach 
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o 
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Struktura rzeczowa przychodów:

1) Przychody NFZ - 2881889,18 zł

2) Dotacje, dopłaty - 35300,00 zł; Urząd Miasta Chorzów - 33300,00 zł (Umowa 1743/2017 - 8300,00 zł; Umowa 1746/2017 - 25000,00 
zł); Urząd Miasta Chorzów Pola Nadziei 423/2018 - 2000,00 zł.

3) Darowizny gotówkowe od firm i os. fizycznych - 92353,75 zł

4) Kwesty - 58389,22 zł

5) Wpłaty na rzecz OPP - 284024,44 zł
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6) Fundacje i inne dotacje - 5500,00 zł

7) Inne - 19455,09 zł: Składki członkowskie - 260,00 zł; Nawiązki sądowe - 0,00 zł; Pozostałe przychody w tym amortyzacja - 19195,09 zł

Przychody w 2018 r. wzrosły o niecałe 2% w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost przychodów zanotowano prawie we wszystkich grupach. 
Największy wzrost przychodów o 43358,05 zł wystąpił w grupie przychodów z NFZ. Obejmują one wynagrodzenie pielęgniarek i położnych 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umowy o udzielenie świadczeń opieki 
zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 ze zmianami). Kolejną znaczącą pozycją w przychodach Stowarzyszenia są wpłaty na rzecz organizacji pożytku 
publicznego. W 2018 roku został zanotowany spadek wpływów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz OPP o 2850,02 zł 
w stosunku do roku 2017. Wynosił one 284024,44 zł.

Darowizny gotówkowe od firm i osób fizycznych wzrosły w 2018 roku o ponad 11% w stosunku do roku ubiegłego. W ujęciu kwotowym 
wzrost ten wyniósł 9481,28 zł .

W 2018 roku Stowarzyszenie otrzymało 3 dotacje z Urzędu Miasta Chorzów: 1. Dotacja nr 1743.2017 na wykonanie zadania publicznego 
"Wspieranie organizacjii i promocji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór nowych wolontariuszy" wyniosła 8300,00 zł. W ramach tego zdania 
powiększono działającą przy Hospicjum grupę wolontariuszy. Ich nabór odbył się poprzez udział w otwartych szkoleniach i poprzez akcje 
promujące wolontariat. W drugiej połowie roku porozumienia o współpracy wolontaryjnej podpisano z 20 nowymi wolontariuszami, 11 
kolejnych osób jest w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Otrzymane środki zostały wydatkowane między innymi na wynagrodzenia dla 
wykładowców, zorganizowanie szkoleń praktycznych (wynagrodzenia dla wykładowców i sprzęt), udział w szkoleniach i konferencjach, środki 
ochronne dla wolontariuszy, upominki i poczęstunek, materiały edukacyjne dla wolontariuszy, koszty utrzymania Centrum Wolontariatu. 2. 
Dotacja nr 1746.2017 na wykonanie zadania publicznego "Pomoc poza medyczna podopiecznym Hospicjum w Chorzowie i ich rodzinom w 
okresie choroby, pomoc rodzinie w okresie żałoby oraz propagowanie działalności hospicyjnej" na kwotę 25000,00 zł. Cele realizacji zadania 
dotyczyły 4 grup: cele wobec chorego, cele wobec rodziny i bliskich, cele wobec rodziny i bliskich w żałobie, cele wobec dzieci osieroconych. 
Zakładane cele zostały osiągnięte poprzez poprawę jakości życia chorych i ich rodzin w okresie choroby, aktywizację do możliwości pełnego 
życia pomimo postępu choroby, pomoc bliskim w przeżyciu żałoby, pomoc dzieciom osieroconym. Otrzymane środki zostały wydatkowane 
na wynagrodzenia dla rehabilitantów i psychologów, zorganizowanie spotkań, szkoleń, materiały biurowe i usługi telekomunikacyjne. W 2018 
roku Hospicjum w Chorzowie brało udział w XI jubileuszowej ogólnopolskiej kampanii "Pola Nadziei". Otrzymało na ten cel dotację z Urzędu 
Miasta w Chorzowie w wysokości 2000,00 zł. Jej celem była edukacja na rzecz ludzi nieuleczalnie chorych, nauka tolerancji oraz pozyskiwanie 
środków na opiekęnad pacjentami hospicjum. Podczas okcji odbywały się liczne wydarzenia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i 
charytatywnym. Wszystkie zebrane środki przeznaczone były na zakup sprzętu medycznego, lekarstw, środków opatunkowych, a także na 
bieżace koszty związane z funkcjonowaniem Hospicjum.

Wolontariusze działający w Stowarzyszeniu organizują co roku zbiórkę pieniężną od IX do XII przed kościołami w Chorzowie i 
Świętochłowicach. W 2018 r. suma przychodów z kwest wyniosła 58389,22 zł.

Inne przychody to odsetki bankowe oraz pozostałe przychody operacyjne, do których zaliczamy amortyzację środków trwałych sfinansowaną 
dotacją niestanowiącą kosztów uzyskania. Zwrot części wydatków w ramach projektuUE "Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz 
zagospodarowanie przyszłego otoczenia poprzez nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym".

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty w układzie rodzajowym:

1) Amortyzacja - 67110,04 zł.

2) Zużycie materiałów i energii - 237975,04 zł W tej grupie kosztów wystąpił wzrost wydatków o 2956,37 zł. Zwiększenie wydatków 
dotyczyło zakupu większej ilości farmaceutyków oraz art. medycznych jednorazowego użytku. W 2018 roku zakupiono równiez następujący 
sprzęt: glukometry 10 szt. za 1000,00 zł, łóżka rehabilitacyjne typu Orion 2 szt. +2 materace za 6677,89 zł oraz sprzęt komputerowy o 
wartości 4829,44 zł.

3) Usługi obce - 520075,75 zł. W 2018 roku nastąpił spadek wydatków na usługi obce o 47901,53 zł. Nie wystąpiły wydatki na usługi 
remontowe. Na badania pacjentów i transport sanitarny wydatkowano 23985,38 zł, na usługi medyczne 322210,00 zł, na przygotowanie 
posiłków 37400,00 zł, na usługi pralnicze 17521,60 zł a na usługi telekomunikacyjne 24109,90 zł.

4) Podatki i opłaty - 13732,60 zł

5) Wynagrodzenia - 2013199,80 zł: Umowy o pracę - 1458822,11 zł; Umowy cywilne - 554377,69 zł W tej grupie kosztów nastąpił wzrost 
wydatków o 217955,76 zł. Wpływ na to miały 2 czynniki: dodatkowe wynagrodzenie pielęgniarek w związku z rozporządzeniem  Ministra 
Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. poz.1400 ze zmianami) oraz wzrost zatrudnienia o 2 etaty, który ma bezpośrednio przełożenia na 
wzrost przychodów z kontraktu z NFZ.

6) Narzuty na wynagrodzenia - 283671,12 zł Obejmuje ona składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy płacone przez pracodawcę 
za pracowników. Pochodna pozycji 5.
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7) Pozostałe - 70631,58 zł Są to koszty nie wymienione w poprzednich grupach rodzajowych. Należą do nich: kursy, konferencje, szkolenia, 
delegacje pracowników, ubezpieczenia majątkowe i rzeczowe, itp.

W 2018 roku nastąpił wzrost kosztów o 6% w porównaniu do roku ubiegłego. Wzrost kosztów dotyczył tylko niektórych grup kosztów w 
układzie rodzajowym. Wzrost kosztów jest bezpośrednio związany z większą ilością świadcznych usług w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Stowarzyszenia jest zwiększany poprzez dodatni wynik finansowy osiągany przez Hospicjum. Zgromadzone na nim środki 
są wydatkowane na działalność statutową Stowarzyszenia.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów 
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "HOSPICJUM" w Chorzowie w roku 2018 w ramach wpłat 1% dla OPP pozyskało od 
darczyńców z całej Polski kwotę w wysokości 284024,44 zł. Kwotę wydatkowano na działalność statutową Stowarzyszenia.

- Zakup nieruchomości w Chorzowie przy il. Szpitalnej 24 (1 rata) - 60 000,00 zł

- zakup farmaceutyków, artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz artykułó higienicznych - 26 505,78 zł

- badania pacjentów, transport sanitarny - 8 537,24 zł

- usługi pralnicze, wyżywienie i inne - 18 711,09 zł

- przeglądy serwisowe sprzętu - 725,70 zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik 
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Data sporządzenia: 2019-05-09
Data zatwierdzenia: 2019-05-27

Maria Nowosielska Barbara Kopczyńska

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

Imię i nazwisko 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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Narodowy Instytut
Wolności - Centrum

Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić wjęzyku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełnianiaformularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będg wpisane odpowiednie injórmacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (—).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-13

1. Daneorganizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ "HOSPICJUM" W CHORZOWIE

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

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

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-11-14

5. Numer REGON 27329580200000 6. Numer KRS 0000015960

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacjeofunkcji 
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 informacjeofunkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Monika Famuła- Stanek Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej

TAK

Jolanta Łamik Członek Komisji
Rewizyjnej

TAK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać celena podstawie statutu organizacji}

Celem Stowarzyszenia jest:
a) pomoc medyczna (lekarska i pielęgniarska) - działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.
U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905). , 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 udziałworganizowaniu 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: ffl 
medycznym (łagodzenie bólu fizycznego i objawów chorobowych, 
pielęgnacja pacjenta), ffl psychicznym, ffl duchowym, ffl 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
i inne choroby postępujące, zagrażające życiu, nie poddające się leczeniu 
przyczynowemu,
g) organizowanie kursów, konferencji, szkoleń i seminariów dla swoich 
członków, sympatyków i osób zainteresowanych ideą pomocy hospicyjnej,

h) udzielanie informacji w zakresie swej działalności statutowej poprzez 
prasę, radio, telewizję, wydawanie własnych publikacji oraz stosowanie 
innych środków w tym zakresie
i) promocję i organizację wolontariatu,
j) działania w zakresie lecznictwa, w tym inicjatywy lokalne w zakresie 
infrastruktury hospicjum obejmujące przebudowę, remonty, rozbudowę i 
dostosowanie obiektów do wymogów, regulacji krajowych i wyposażenia 
w odpowiedni sprzęt,
k) zbieranie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów 
statutowych, również poprzez sprzedaż wyrobów ofiarowanych przez 
darczyńców i wykonanych przez podopiecznych Hospicjum.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Cele statutowe Stowarzyszenie realizowało jako podmiot leczniczy prowadzący nieodpłatną działalność pożytku publicznego 
poprzez dwa zakłady lecznicze zarejestrowane u Wojewody Śląskiego:
I.Opieka paliatywna ambulatoryjna składające się z dwóch komórek
- Poradnia Medycyny Paliatywnej
- Zespół Domowej Opieki Paliatywnej
2. Opieka paliatywna stacjonarna składające się z dwóch komórek
- Hospicjum Stacjonarne
- Działfarmacji
Ponadto do realizacji celów statutowych działają utworzone przy Hospicjum: Centrum Wolontariatu oraz Centrum Afirmacji 
Życia.
Naszymi beneficjentami są osoby dorosłe dotknięte chorobą nowotworową wjej terminalnej fazie. Swoją troską obejmujemy 
również rodziny chorych, rodziny w żałobie i dzieci osierocone.
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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.
Nieodpłatnie sprawowaliśmy wszechstronną opiekę nad chorymi przez cały nasz zespół:

Zespół Domowej Opieki Paliatywnej. W roku 2018 objęto opieką domową 336 osób. Opieka domowa wyniosła 25 513 
osobodni. Opieką domową objęto pacjentów z Chorzowa i miast ościennych, w których nie ma hospicjum.
Poradnia Medycyny Paliatywnej. W roku 2018 udzielono 514 porad, w tym 304 porad udzielono kobietom.
Hospicjum Stacjonarne. (11 łóżek- opieka całodobowa) W roku 2018 r objęto opieką stacjonarną 72 chorych w tym 36 kobiet. 
Na Oddziale Hospicjum w roku 2018 naszymi pacjentami byli mieszkańcy Chorzowa, Świętochłowic, Bytomia, Katowic, 
SiemianowicŚląskich, RudyŚląskiej, PiekarŚląskich, Zabrza i Dąbrowy Górniczej.
Ogólnie w ramach naszej działalności statutowej wykonaliśmy następujące działania:
1. Zapewniliśmy naszym podopiecznym lekarskie i pielęgniarskie świadczenia medyczne, kontrolę objawów, zabiegi higieniczne
i pielęgnacyjne, ustalaliśmy zalecenia, pobieraliśmy materiały do badań diagnostycznych, zlecaliśmy niezbędne badania 
laboratoryjne i zabiegi medyczne.
2. Zapewniliśmy chorym odpowiednie środki opatrunkowe.
3. W 2018r Oddział Opieki Paliatywnej został na bieżąco doposażony w sprzęt medyczny oraz sprzęt ułatwiający opiekę.
4. Za zwrotną kaucją wypożyczaliśmy do domów chorych potrzebny sprzęt i aparaturę medyczną, oraz szkoliliśmy chorych lub 
opiekuna rodzinnego w zakresie obsługi sprzętu.
5. Wspieraliśmy rodziny chorych lub bliskich w okresie choroby: udzielaliśmy porad potrzebnych informacji w zakresie 
prawidłowej pielęgnacji chorego. Zbieraliśmy wywiady, przygotowywaliśmy potrzebną dokumentację.
6. 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.
7. Zapewnialiśmy zabiegi rehabilitacyjne chorym na zlecenie lekarza.
8. Zapewnialiśmy naszym podopiecznym bezpłatnytransport na Oddział, na konsultacje i inne zlecone badania transportem 
sanitarnym zleconym Paktor.
9. Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, NFZ oraz 
instytucjami krajowymi o podobnym zakresie działań. Jesteśmy członkiem Forum Hospicjów Polskich.
10. Edukacja pracowników i wolontariuszy .
W 2018 roku w ramach działalności edukacyjnej i samokształcenia dla pracowników i wolontariuszy sfinansowaliśmy wyjazdy 
na różne szkolenia i konferencje. Ogółem 43 delegacje. Były to: Konferencje Medycyny Paliatywnej dla lekarzy w Warszawie, 
Kluczborku

i Wrocławiu, szkolenia dla fizjoterapeutów z terapii dla pacjentów z obrzękiem limfatycznym we Wrocławiu i Łodzi. 
Uczestniczyliśmy w Zebraniu Forum Hospicjów Polskich w Warszawie oraz organizowanych przez Forum szkoleniach w 
Krakowie i Katowicach Wolontariusze i pracownicy uczestniczyli w rekolekcjach organizowanych w Kluczborku i Kokoszycach. 
oraz w Częstochowie - Krąg Hospicjantów Polskich.
11. W dniach 24-26 sierpnia z udziałem 49 uczestników odbyła się trzydniowa pielgrzymka hospicyjna autokarowa (Licheń- 
Warszawa -Niepokalanów) „Śladami Ojca Maksymiliana Kolbego i ks. Jerzego Popiełuszki".
12. Uczestniczyliśmy w XV Kampanii Społecznej „Hospicjum to też Życie", która odbywała się w całym kraju pod hasłem 
„Opiekun rodzinny - nie musi być sam" Inauguracja kampanii - Koncert „Głosy dla Hospicjum 2018" odbył się 19 października 
br. w Sali widowiskowej MDK Batory. Dla Hospicjum wystąpił Chór Mieszamy- LUTNIA tegoroczny jubilat (110 lat działalności) i 
laureat nagrody
w dziedzinie kultury prezydenta Miasta za wspaniały dorobek artystyczny. Część edukacyjną XV Kampanii „Hospicjum to też 
Życie" rozpoczęliśmy już podczas koncertu czytanymi fragmentami Listu apostolskiego św. Jana Pawła II „Salvifici doloris - 
dokumentu o sensie cierpienia zwanego też Ewangelią cierpienia lub dobrą nowiną o cierpieniu. 23 listopada odbyło się 
spotkanie prowadzone przez psychologa Hospicjum mgr Annę Widepuhl. "Jak pomóc dziecku osieroconemu" dla nauczycieli, 
pedagogów i katechetów szkolnych.
30 listopada br. obchodziliśmy Dzień Opiekuna rodzinnego. W auli Centrum Afirmacji Życia odbyły się warsztaty dla opiekunów 
rodzinnych prowadzone psychologa Hospicjum mgr Annę Widepuhl. Były to warsztaty biblioterapeutyczne pod tytułem; 
Wyjrzyj przez okno..." a odpocznij sobie" na podstawie książki Anny Kulki-Doleckiej. W warsztatach uczestniczyło dziewięciu 
opiekunów rodzinnych z Chorzowa. W roku 2018 odbyło się jeszcze wydarzenia w ramach XIV kampanii „Hospicjum to też 
Życie" 27.02.odbył się Dzień Otwarty dla opiekunów rodzinnych. Celem było wsparcie opiekunów poprzez porady grupowe lub 
indywidualne dostosowane do potrzeb opieki. Podczas warsztatów dzielili się z opiekunami rodzinnymi swoim doświadczeniem 
członkowie zespołu hospicyjnego: lekarz, pielęgniarka, psycholog, rehabilitant.
13. Rodziny i osoby w żałobie mogą korzystać z porad psychologa. Zapraszane są na comiesięczną Mszę Św. w intencji zmarłych, 
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która odbywa się w auli CAŻ. Dzięki platformie (winda) mogą w niej uczestniczyć osoby starsze i niepełnosprawne, bliscy 
naszych podopiecznych. Po Mszy Św. jest możliwość wspólnego spotkania z zespołem hospicyjnym. Tradycyjnie w listopadzie 
odbyła się Msza Św. za wszystkich zmarłych podopiecznych Hospicjum w Kościele WNMP, a także spotkanie całej rodziny 
hospicyjnej w parafialnym Domu Katechetycznym. Dla grupy dzieci osieroconych przez podopiecznych Hospicjum w Chorzowie 
realizowano specjalny program wsparty dotacją Miasta. Były to porady psychologa, spotkania integracyjne połączone z 
zajęciami artystycznymi, wyprawka szkolna oraz spotkania i upominki z okazji świąt i Dnia Dziecka. W ramach imprezy 
„Pożegnanie Lata" we wrześniu odbyła się wycieczka rowerowa. Po raz kolejny uczniowie i pedagodzy szkoły AZSO w Chorzowie 
zorganizowali dzieciom Spotkanie z Mikołajem wraz z prezentami w swojej szkole. Czworo dzieci osieroconych spędziło dwa 

tygodnie wakacji w lipcu na Boskich Wakacjach w Żelistrzewie na Kaszubach sfinansowanych przez Stowarzyszenie. Pięcioro 
dzieci korzystało z darowizny celowej Fundacji Hospicyjnej z Gdańska: w tym w roku szkolnym 2017/2018 dwoje dzieci, a w 
roku szkolnym 2018/2019 troje dzieci.. Są to stypendia na zajęcia pozalekcyjne - 100zł/miesiącwypłacane w roku szkolnym. W 
akcji Fundacji Hospicyjnej „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka" uczestniczyło siedmioro dzieci, które otrzymały prezenty- 
marzenia od anonimowych darczyńców.
14. Na Oddziale Opieki Paliatywnej jest odprawiana Msza Św. dla chorych w każdy czwartek, niedzielę i święta. W pozostałe dni 
komunię św. udziela kapelan i szafarze z parafii WNMP w Chorzowie Batorym. Przy Hospicjum działa otwarta grupa modlitewna 
składająca się z kapelana Hospicjum, wolontariuszy i parafian z parafii WNMP.

15. Centrum Wolontariatu przy Hospicjum w Chorzowie kontynuowało właściwą organizację oraz promocję wolontariatu 
hospicyjnego. Organizowane są comiesięczne spotkania formacyjne dla wolontariuszy oraz dwukrotnie w ciągu roku szkolenia 
dla kandydatów na wolontariuszy, a następnie rozmowy kwalifikacyjne. 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 (61 godzin lekcyjnych), działania na rzecz dzieci 
osieroconych, kwestyw parafiach. Centrum Wolontariatu współpracuje ze szkołami i szkolnymi wolontariuszami akcyjnymi.W 
2018 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 43 czynnych wolontariuszy, w tym czworo członków 
Stowarzyszenia.(dane na dzień 31.12.2018) W pracy CW pomaga ogółem 14 członków Stowarzyszenia, w tym Zarząd. W roku 
2018 wyróżniono dwoje najbardziej aktywnych wolontariuszy nagrodą „UŚMIECHACZKA podczas Gali z okazji 
Międzynarodowego dnia Wolontariusza 5 grudnia. W siedzibie Stowarzyszenia na rzecz Rodziny wspólnie z kilkoma 
organizacjami odbyło się uroczyste nagradzanie najlepszych wyróżniających się wolontariuszy. Zgrona wolontariuszy Hospicjum 
nagrodzono wolontariuszkę Martynę Kopiec-Warzecha pomagającą na Oddziale Medycyny Paliatywnej i Emilię Duras za 
wolontariat akcyjny. Wszyscy wolontariusze hospicyjni otrzymali podziękowania

16.Chorzowska  Kampania „POLA NADZIEI" kolejny rok edukuje mieszkańców miasta na temat stosunku do ludzi 
nieuleczalnie chorych, przełamując stereotypy w myśleniu o Hospicjum, ucząc tolerancji. Przeprowadzane są zbiórki funduszy 
na działalność Hospicjum. Akcja została wsparta dotacją przez Wydział Kultury i Sportu UM .Podobnie jak w latach poprzednich 
„POLA NADZIEI" odbyły się z udziałem chorzowskich szkół oraz z dużym zaangażowaniem młodzieży szkolnej. Ideę wolontariatu 
propagowaliśmy angażując młodzież chorzowskich szkół w organizację szkolnych Pól Nadziei oraz poprzez udział w konkursach 
literackim, fotograficznym i plastycznym oraz akcjach charytatywnych (zbiorki funduszy, kwestowanie przy parafiach, 
wykonywanie żonkilowych upominków). 14.03. Inauguracja Kampanii „POLA NADZIEI" odbyła się w MDK Batory Podczas 
inauguracyjnego spotkania ks. dr Antoni Bartoszek wygłosił wykład „A nadzieja zawieść nie może. Biblijna recepta na Życie". W 
części artystycznej odbył się koncert bluesowo - rockowego Zespołu "Piff-Parre" 
Kwestowano w markecie CASTORAMA, w Parku Śląskim podczas wystawy kwiatów oraz 1-go maja podczas Śląskich Godów w 
Skansenie.
Po raz kolejny atrakcją PÓL NADZIEI były- VII Rowerowy Rajd Nadziei po ulicach Chorzowa i Parku Śląskim. W rajdzie na trasie 
Hospicjum -Skansen przez Park Śląski uczestniczyło 800 rowerzystów. W ramach Kampanii prowadzono prelekcje w szkołach 
podstawowych i średnich) 68 godzin lekcyjnych) oraz propagowano tworzenie szkolnych pól nadziei. Podczas Śląskich Godów w 
Skansenie odbyła się tradycyjnie impreza plenerowa - Piknik Rodzinny: wspólna zabawa, stoiska charytatywne, kwesta oraz 
uroczyste ze sceny rozdanie nagród uczestnikom konkursów szkolnych: 2 konkursy plastyczne dla uczniów Szkół Podstawowych 
oraz literackie i fotograficzne dla młodzieżygimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
17. Centrum Afirmacji Życia przy Hospicjum Jest to szczególne miejsce spotkań dla rodzin w żałobie. W każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca w spotkaniach uczestniczą bliscy naszych podopiecznych zmarłych w poprzednim miesiącu. Odbyło się 12 
spotkań w roku.. Tu także poprzez różnorodne spotkania, szkolenia odbywa się integracja członków, wolontariuszy i 
pracowników Stowarzyszenia. Odbyły się comiesięczne spotkania wolontariuszy Odbyły się spotkania świąteczne: wielkanocne i 
opłatkowe oraz spotkanie z okazji Dnia Wolontariusza, a także organizowane w ramach kampanii hospicyjnej spotkania z 
opiekunami rodzinnymi.
CAŻ stawia sobie za cel działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną na rzecz promocji życia i kultury w wielkomiejskim i 
poprzemysłowym środowisku Górnego Śląska. W trzeci piątek miesiąca społeczność lokalna i wszyscy chętni zapraszani są na 
wykłady.
W roku 2018 kontynuowano cykl wykładów o wierze m.in. odbyły się spotkania:
26. 01. Wykład dr Paweł Superat „ Koncepcja wiary wg św. Tomasza z Akwinu"
03.02. Wykład Sławomir Witkowski „Popule meus- ludu mój ludu, pierwiastki chorałowe w polskich pieśniach pasyjnych" 
26.02. Wykład drJoanna Flakus „Karmienie i żywienie chorych terminalnie" dla opiekunów rodzinnych i wolontariuszy.
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27.04. Wykład mgr Elżbieta Zipper „Fizycy w badaniach nowotworów"
18.05. Wykład drTeresa Kumor- Głodny „ Litania Loretańska [Piękno jej Duszyjest przedmiotem podziwu] św. Jan Paweł II.

06.06. Spotkanie ze świadkiem cudów św. Chrabela Panem Raymundem Nadera z Libanu i dr hab. Aleksandrem Bańki z UŚ. 
23.11 Wykład mgr Elżbiety Zipper z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego „Jak flora jelitowa wpływa na nasze zdrowie".

18. W roku 2018 odbyły się dwa wydarzenia charytatywne na rzecz wsparcia Hospicjum w Chorzowie organizowane przez 
społeczność lokalną:
1. 20.04.Wydarzenie charytatywne „MAJ ZACZYNA SIĘJUTRO"- Charytatywny spektakl teatralny „Wizyta starszej pani" w CHCK 
organizowane przez uczniów i absolwentów Szkoły CKZiU w Chorzowie i aktorów teatru Siódmy Kałamarz.

2. 06.10. Charytatywny festyn - akcja plenerowa „Poznaj swojego sąsiada" na terenie parafii św. Antoniego w Chorzowie.

19. Zarząd Stowarzyszenia w roku 2018 Zarząd spotykał się 11 razy. Podjęto 19 uchwał w sprawach bieżącej działalności oraz 4 
uchwały WalnegoZebrania.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazaćjedng lub więcej pozycji}

'”j najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

n gmina |g| województwo

□ kilka gmin H kilka województw

□ powiat |HI cafy kraj

□ kilka powiatów H poza granicami kraju

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne 3500

Osoby prawne 0

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Działające przy Hospicjum Centrum Afirmacji Życia kieruje swoja działalność na rzecz rewitalizacji 
społecznej.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
<• Tak

C' Nie

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.l ustawyzdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadaiaceaoł-vch) tei działalności. Jeżeli oraanizacia prowadzi wiecei niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należv podać informacje na temat3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp. Sfera działalności pożytku
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej(Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Działalność pozostałych organizacji gdzie indziej 
nie sklasyfikowanych. Organizacja bezpłatnej 
opieki medycznejosobom ciężko i przewlekle 
chorym. Wypełnienie niszyw systemie opieki 
zdrowotnej poprzez wsparcie osób terminalnie 
chorych i ich rodzin. Wspieranie osób po stracie 
bliskich na skutek choroby. Zapewnienie chorym 
kompleksowej opieki medycznej, troski, 
zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa. Dbałość 
o środowisko oraz estetykę przestrzeni, 
otoczenia orazwyposażenia pokoi chorych. 
Dbałość o infrastrukturę: o budynek Hospicjum 
(ponad 100-letni budynek Hospicjum i budynek 
Poradni Medycyny Paliatywnej, ogród i parking. 
Starania o środki finansowe potrzebne do 
realizacji celów statutowych. Dostosowanie 
usług do potrzeb: opieka stacjonarna i 
ambulatoryjna: domowa lub w poradni. 
Kontrakt z NFZ: wykazano nad-wykonania w 
roku 2018. Organizacja akcji oraz udział w 
kampaniach społecznych promujących ideę oraz 
opiekę paliatywną. Wspieranie i organizacja 
wolontariatu hospicyjnego. Aktywne 
uczestnictwo w polityce społecznejMiasta 
Chorzów. Współpraca z innymi organizacjami 
pozarządowymi,jednostkami resortu zdrowia 
oraz instytucjami krajowymi o podobnym 
zakresie działania. Jesteśmy członkiem Forum 
Hospicjów Polskich.

94.99.Z 60 000,00 zł

2

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

Praktyka lekarska specjalistyczna. Niesienie 
bezpłatnej, specjalistycznejpomocy ludziom, 
którzy u kresu choroby potrzebują opieki 
medycznej, troski, zrozumienia i poczucia 
bezpieczeństwa. Zapewnienie poprzez 
prowadzone przez Stowarzyszenie zakłady 
lecznicze całościowejopieki nad pacjentem w 
terminalnej fazie choroby nowotworowej 
dostosowanej do potrzeb: Opieka Paliatywna 
Stacjonarna dla wymagających hospitalizacji ze 
względów medycznych, Opieka Paliatywna 
Ambulatoryjna prowadzona przez Zespół opieki 
domowejdla pacjentów przebywających w 
domu lub w Poradni Medycyny Paliatywnej. 
Ogółem w roku 2018 objęto opieką 700 chorych 
i ich bliskich. Świadczoną opiekę cechuje poza 
standardami medycznymi dbałość o sferę 
psychiczną, duchową, fizyczną i społeczną 
pacjentów i ich rodzin w czasie trwania choroby 
oraz w okresie żałoby. Pacjenci objęci są opieką 
zespołowąjlekarz, pielęgniarka, psycholog, 
rehabilitant, kapelan, wolontariusz). Chorym, ich 
bliskim oraz rodzinom w żałobie zapewniamy 
bezpłatną pomoc psychologiczną
i duchową, poprzez indywidualne spotkania z 

psychologiem i kapelanem. Na potrzeby chorych 
działa utworzony magazyn sprzętu medycznego. 
Sprzęt ułatwiającyopiekę i aparaturę medyczną 
wypożyczamy chorym w opiece domowej. Na 
potrzeby chorych utworzono Dział Farmacji.

86.22.Z 54 479,81 zł
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3 promocja i organizacja wolontariatu

Działalność związana z ochroną zdrowia 
ludzkiego pozostała, gdzie indziejnie 
sklasyfikowana. Promocję wolontariatu oraz 
rekrutację prowadzi utworzone w 2007 roku 
Centrum Wolontariatu przy Hospicjum. 
Działalność wolontariuszy prowadzona jest w 
oparciu o aktualne uregulowania prawne. 
Aktywnie rozwijamy program wolontariatu 
hospicyjnego wg. własnych standardów, 
dostosowany do specyfiki pracy w Hospicjum 
oraz zatrudniamy osobę do koordynacji tych 
działań. Dwa razy w roku organizujemy nabór 
nowych wolontariuszy, poprzedzony szkoleniem 
dla kandydatów. Realizujemy wieloetapowy 
proces selekcji, w który zaangażowanyjest 
lekarz, pielęgniarka, psycholog i koordynator 
wolontariatu. Prowadzone są szkolenia 
praktyczne, teoretyczne oraz systematyczne 
spotkania dla czynnych wolontariuszy. 
Wolontariatjest niezbędny dla prawidłowego 
funkcjonowania Hospicjum. Wolontariusze niosą 
pomoc podopiecznym Hospicjum poprzez 
towarzyszenie, rozmowę oraz współpracę z 
zespołem medycznym, polegającą na edukacji 
wolontariuszy Przez zaangażowanie w opiekę 
pomagają chorym przezwyciężyć poczucie 
osamotnienia w trudnych etapach choroby. 
Wolontariusze wraz z zespołem medycznym 
uczestnicząw propagowaniu idei hospicyjnych, 
wygłaszaniu prelekcji w szkołach i propagowaniu 
wolontariatu akcyjnego na rzecz Hospicjum.

86.90.E 0,00 zł

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
C Tak

• Nie

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.l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadajgcego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów}, zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Sfera działalności pożytku
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 
sfery z 1% podatku 

dochodowego od osób 
fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacjiwokresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalnośćgospodarczą
r Tak

•’ Nie

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 odpowiadaiacegoł-vch) tei działalności. Jeżeli organizacja prowadzi wlecei niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należv podać informacje 
na temat3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów}, zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 376 911,68 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 316 916,59 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 433,25 zł

e) pozostałe przychody 59 561,84 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 284 024,44 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 917 189,18 zł

w 
tym:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 0,00 zł

b) ze środków budżetu państwa 2 881889,18 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 35 300,00 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 151 002,97 zł

w 
tym:

a) ze składek członkowskich 260,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych 86 869,86 zł

c) z darowizn od osób prawnych 5 483,89 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 58 389,22 zł

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych) 0,00 zł

g) z działalności gospodarczej 0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 24 695,09 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 254 239,92 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 114 479,81 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt ll.l.l), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania
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0,00 zł

1 Zakup nieruchomości w Chorzowie przy ul. Szpitalnej 24 (1 rata) 60 000,00 zł

2 Zakup farmaceutyków, artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz artykułów 
higienicznych

26 505,78 zł

3 Badania pacjentów, transport sanitarny 8 537,24 zł

4 Usługi pralnicze, wyżywienie, przeglądy serwisowe sprzętu i inne 19 436,79 zł

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

1 Cele statutowe 114 479,81 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 207 792,67 zł 114 479,81 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3 187 844,56 zł 114 479,81 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł 0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00 zł

d) koszty finansowe 21,95 zł

e) koszty administracyjne 18 471,87 zł 0,00 zł

f) pozostałe koszty ogółem 1454,29 zł 0,00 zł

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 129 072,03 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

podatku dochodowego od osób prawnychzr
z[7 podatku od nieruchomości

r z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień r z

(Należy wskazaćjedng lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych - 
podać dodatkowo kwotę}

podatku od towarów i usług

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

r
r
r z innych zwolnień, jakich: 

r nie korzystała
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przezjednostki 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.

C Tak

* Nie

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 wskazaćjedng lub więcej pozycji)

|7 własność

I- użytkowanie wieczyste

I- najem

I- użytkowanie

r użyczenie

I- dzierżawa

I- nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznegowokresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu} w okresie sprawozdawczym, nawetjeżeli obecnie nie sgjuż zatrudnione w organizacji)

28 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należyzsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (■wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

25,00 etatów

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przezjedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

18 osób

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków
• Tak

" Nie

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

• Tak

" Nie

3.2. Liczba wolontariuszy wvkonuiacvch świadczenie na rzecz organizacii orzez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być Uczony tylko raz, niezależnie od Hczbyświadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

0 osób
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w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

b) inne osoby 0 osób
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3.3. Liczba wolontariuszy wvkonuiacvch świadczenie na rzecz organizacii przez okres od 30 dni do 6 
miesiecv

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

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

b) inne osoby 0 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wvkonuiacvch świadczenie na rzecz organizacii Drzez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być Uczony tylko raz, niezależnie od Hczbyświadczeń wykonanych na rzecz organizacji OKw 
okresie sprawozdawczym)

95 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 53 osób

b) inne osoby 42 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

l.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 013 199,80zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę 1 458 822,11 zł

- wynagrodzenie zasadnicze 1 350 247,87 zł

- nagrody 39 272,99 zł

- premie 69 301,25 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 554 377,69 zł

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

2 013 199,80zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 013 199,80zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciggu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczającwynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

3 569,50 zł
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8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczającwynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

19 000,00zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Możno wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowo 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną}

Wynagrodzenie zasadnicze obejmuje również dodatkowe 
wynagrodzenie pielęgniarek, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r.w sprawie 
ogólnych warunków o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnychwokresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
C Tak
' Nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
• Tak

" Nie

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania,Jego glówny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
1 Wspieranie działalności na 

rzecz osób
niepełnosprawnych, 
przewlekle lub? I 
nieuleczalnie chorych oraz 
ich rodzin, w tym promocja 
oraz organizacja
wolontariatu" 
um.nr1746/2017

Organizacja wsparcia 
pozamedycznego choremu oraz 
rodzinie chorego w czasie 
trwania choroby, jak też w 
okresie żałoby.) psycholog, 
rehabilitant i wolontariusz)

Urząd Miasta Chorzów. Wydział 
Zdrowia i Polityki Społecznej.

25 000,00 zł

2 Wspieranie organizacji i 
promocji wolontariatu 
hospicyjnego oraz nabór 
nowych wolontariuszy w 
roku 2018 um.nr1743/2017

Promocja idei hospicyjnych oraz 
organizacja wolontariatu 
hospicyjnego.

Urząd Miasta Chorzów. Wydział 
Zdrowia i Polityki Społecznej.

8 300,00 zł

3 Akcja POLA NADZIEI Akcja charytatywna o zasięgu 
krajowym, promocja opieki 
hospicyjnej

Urząd Miasta Chorzów. Wydział 
Kultury i Sportu.

2 000,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

• Tak

Nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania,Jego gtówny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

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

Ochrona i promocja zdrowia w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
lipca 2011 o działalności 
leczniczej, prowadzenie 
zakładów leczniczych: Opieka 
Paliatywna ambulatoryjna oraz 
Opieka Paliatywna stacjonarna

Narodowy Fundusz Zdrowia 2 881 889,18 zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowanezamówienia publiczne wrozumieniu ustawyz dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej wzłotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
r Tak

•' Nie

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

X. Informacje uzupełniające 

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 C Tak
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego • Nie

5. Dodatkowe informacje
(Możno wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacjo chciałaby podzielićsię z opinią publiczną}

Zwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia w dniu 27.05.2019r. zatwierdziło roczne sprawozdanie 
merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Uchwałami Nr1/WZ, Nr2/WZ oraz Nr3/WZ oraz 
Uchwałą Nr4/WZ udzieliło absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Barbara Kopczyńska Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-13
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