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 KRS 0000015960
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony
Czas trwania działalności jednostki nie jest ograniczony.
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
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
przewidziećprzyszłości. 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: 2021-03-29
Data zatwierdzenia: 2021-06-14
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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-29
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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 2020 roku Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i
nadzorujących. Nie zaciągało również w ich imieniu żadnych zobowiązań.
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
AKTYWA
Amortyzacja środków trwałych w 2020 roku 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 2020 r. poz. 1406). Umorzeń (amortyzacji) środków trwałych o niskiej
jednostkowej wartości początkowej nieprzekraczającej dokonuje się w następujący sposób: do 4 000,00 zł ujmowane w koszty zużycia
materiałów i równolegle. Od 4 000,01 zł do 10 000,00 zł ujmowane w ewidencji środków trwałych i podlegają jednorazowej amortyzacji w
miesiącu następnym po przyjęciu. 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 grudnia 2020 r. ma pełne potwierdzenie
w dokumentacji.
PASYWA
Zobowiązania krótkoterminowe w walucie krajowej wynikają z dokumentacji źródłowej i nie są przeterminowane. Zobowiązania
długoterminowe nie występują.
Szczegółowa struktura stanów i zmian w wartości majątku trwałego: Łącznie: Wartość brutto (01.01.20) - 2837391,25 zł; (+)Przyjęcie ()Likwidacja - 0,00 zł; Wartość brutto (31.12.20) - 2837391,25 zł; Umorzenie (01.01.20) - 1118438,12 zł; Umorzenie (31.12.20) 1172655,79 zł; Wartość netto (01.01.20) - 1718953,13 zł; Wartość netto (31.12.20) - 1664735,46 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 - 2646785,81 zł
2) Dotacje, dopłaty - 43000,00 zł w tym: Urząd Miasta Chorzów - 43000,00 zł (umowa 262.2020 - 13000,00 zł; umowa 263.2020 30000,00 zł)
3) Darowizny gotówkowe od firm i osób fizycznych - 90985,17 zł
4) Kwesty - 9057,83 zł
5) Wpłaty na rzecz OPP - 317907,35 zł
6) Fundacje i inne dotacje - 1500,00 zł
7) Inne - 84368,72 zł w tym: składki członkowskie - 260,00 zł; pozostałe przychody w tym amortyzacja - 84108,72 zł
Przychody w 2020 roku spadły o 7% w stosunku do roku ubiegłego. Spadek przychodów zanotowano prawie we wszystkich grupach.
Przychody z NFZ w 2020 roku spadły o 231 147,36 zł w stosunku do roku ubiegłego. Znaczącą pozycją w przychodach Stowarzyszenia są
wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego. W 2020 roku został zanotowany spadek wpływów z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych na rzecz OPP o 4 105,41 zł w stosunku do roku 2019. Wpłaty na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w 2020 roku wynosiły
317 907,35 zł. Darowizny gotówkowe od firm i osób fizycznych spadły w 2020 roku o ponad 5% w stosunku do roku ubiegłego.
Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-29

W 2020 roku Stowarzyszenie otrzymało dwie dotacje z Urzędu Miasta Chorzów:
1. Dotacja nr 262.2020 na wykonanie zadania publicznego „Wspieranie organizacji i promocji wolontariatu hospicyjnego oraz nabór
nowych wolontariuszy w roku 2020” wyniosła
w 2020 roku 13 000,00 zł. Zadanie polegało na wolontaryjnym wspieraniu osób chorych terminalnie, rozwijaniu i wspieraniu
wolontariatu hospicyjnego oraz na przeszkoleniu mieszkańców miasta Chorzowa zainteresowanych wolontariatem na rzecz osób
chorych. Chodziło o to by działającą przy Hospicjum grupę wolontariuszy szkolić, wyposażyć
w niezbędne narzędzia i wiedzę, integrować, wspierać, a także pozyskiwać nowe osoby
do pomocy. Celem była także promocja wolontariatu jako bezinteresownej pomocy potrzebującym wśród wszystkich grup wiekowych
mieszkańców naszego miasta, poprzez organizację prelekcji, spotkań, warsztatów i szkoleń.
2. Dotacja nr 263.2020 na wykonanie zadania publicznego „Pomoc pozamedyczna podopiecznych Hospicjum w Chorzowie i ich rodzinom
w okresie choroby, pomoc rodzinie w okresie żałoby oraz propagowanie działalności hospicyjnej” na kwotę 30 000,00 zł. Zadanie
obejmowało wsparcie rehabilitacyjne chorych i ich rodzin poprzez regularne wizyty w domu chorego, aktywizację ruchową i
oddechową, edukację rodzin jak pomóc w opiece nad chorym i obsłudze sprzętu rehabilitacyjnego. Celem zadania była również pomoc
wolontaryjna w towarzyszeniu, czynnościach dnia codziennego u chorych w opiece domowej oraz pomoc psychologa dla chorego oraz
jego rodziny w trakcie choroby bliskiego, a także w okresie żałoby. Realizacja zadania dotyczyła też wsparcia opiekunów rodzinnych i
dzieci osieroconych poprzez organizację warsztatów psychologicznych
i aktywizacyjnych.
Kwesty: Od lat wolontariusze działający w Stowarzyszeniu organizowali zbiórkę pieniężną od września do grudnia przed Kościołami w
Chorzowie i Świętochłowicach. W 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 zbiórka odbyła się tylko w dwóch parafiach
w Chorzowie i jednej w Świętochłowicach. W 2020 roku suma wszystkich przychodów z kwest wyniosła zaledwie 9 057,83 zł (w tym z kwest
jesiennych w parafiach 8 750,13 zł)
Inne: Odsetki bankowe oraz pozostałe przychody operacyjne, do których zaliczamy amortyzację środków trwałych sfinansowaną dotacją
niestanowiąca kosztów uzyskanych.
Zwrot części wydatków w ramach projektu UE „Rewitalizacja budynku Hospicjum oraz zagospodarowanie przyszłego otoczenia poprzez
nadanie nowych funkcji użytkowych w Chorzowie Batorym”.
W 2020 roku Stowarzyszenie brało udział w realizacji programu grantowego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dnia 30.10.2020 r. podpisano umowę nr COVID19.12.103 na kwotę 62 360,88 zł o powierzenie grantu. Okres realizacji projektu był do 31.12.2020 r. Grant dotyczył realizacji zadań
polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla
personelu.
5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty w udziale rodzajowym:
1) Amortyzacja - 54217,67 zł
2) Zużycie materiałów i energii - 230097,02 zł. W tej grupie kosztów rodzajowych wystąpił spadek wydatków o 41 076,14 zł w 2020 roku w
stosunku do roku ubiegłego. Spadek wydatków dotyczył zakupu wyposażenia. Do wyposażenia w 2020 roku zakupiono m. in. następujący
sprzęt:
Koncentratory tlenu DeVilbiss 2 sztuki 6 000,00 zł
Generator ozonu 935,00 zł
Komputer Fujitsu P558i 2 sztuki 7 264,38 zł
3) Usługi obce - 449477,14 zł. W 2020 roku nastąpił spadek wydatków o 99 682,03 zł w stosunku do 2019 roku. Na badania pacjentów i
transport sanitarny wydatkowano 23759,12 zł, na usługi medyczne 212442,80 zł, na przygotowanie posiłków 39310,00 zł, na usługi pralnicze
21593,15 zł, na usługi remontowe 12423,00 zł, a na usługi telekomunikacyjne 24104,53 zł.
4) Podatki i opłaty - 7653,84 zł
5) Wynagrodzenia - 2151961,96 zł; Umowy o pracę - 1632737,96 zł; Umowy cywilne - 519224,00 zł. W tej grupie kosztów nastąpił spadek
wydatków w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku o 54158,95 zł. W tej grupie są zawarte: wynagrodzenia pielęgniarek w związku z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz 1400 ze zm.) oraz dodatkowe wynagrodzenie w ramach
realizacji projektu grantowego - umowa nr COVID-19.12.10 w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na
kwotę 47845,82 zł.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-29

6) Narzuty na wynagrodzenia - 354851,63 zł. Pozycja ta obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy płacone przez
pracodawcę za pracowników – pochodna pozycji „5”. W 2020 roku w związku z epidemią COVID-19 na tym koncie były księgowane m.in.
wydatki związane z zapewnieniem ochrony pracownikom typu: maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku, płyny do dezynfekcji na kwotę 56
031,33 zł.
7) Pozostałe - 52188,92 zł; Są to koszty nie wymienione w poprzednich grupach rodzajowych. Należą do nich: kursy, konferencje, szkolenia,
delegacje pracowników, ubezpieczenia majątkowe, rzeczowe itd.

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 2020 w ramach wpłat 1% dla OPP pozyskało od
darczyńców z całej Polski kwotę w wysokości 317 907,35 zł. Kwotę wydatkowano na działalność statutową Stowarzyszenia.
W 2020 roku wydatkowano kwotę 240 727,46 zł ze środków z lat ubiegłych jak i bieżących.
1) Zakup nieruchomości w Chorzowie przy ul. Szpitalnej 24 - 60000,00 zł
2) Zakup farmaceutyków, artykułów medycznych jednorazowego użytku, artykułów higienicznych oraz media - 81320,33 zł
3) Badania pacjentów, transport sanitarny, usługi pralnicze, wyżywienie i inne - 78377,71 zł
4) Przeglądy serwisowe sprzętu, zakup wyposażenia - 21029,42 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
Nie występują.

Data sporządzenia: 2021-03-29
Data zatwierdzenia: 2021-06-14
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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-06-29

Narodowy Instytut
tŽůŶŽƑĐŝͲĞŶƚƌƵŵ
Rozwoju
^ƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁĂ
Obywatelskiego






ZŽĐǌŶĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĞŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
za rok 2020

&ŽƌŵƵůĂƌǌŶĂůĞǏǇǁǇƉĞųŶŝđǁũħǌǇŬƵƉŽůƐŬŝŵ͖
^ƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐĂǁǇƉĞųŶŝĂƚǇůŬŽƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞĚůĂŶŝĞŐŽďŝĂųĞƉŽůĂ͖
tƚƌĂŬĐŝĞǁǇƉĞųŶŝĂŶŝĂĨŽƌŵƵůĂƌǌĂŝƐƚŶŝĞũĞŵŽǏůŝǁŽƑđĚŽĚĂǁĂŶŝĂǁŝĞƌƐǌǇŽƌĂǌǌĂǁŝũĂŶŝĂƚĞŬƐƚſǁǁƉŽůĂĐŚ͖
tĞǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƉŽůĂĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞďħĚČǁƉŝƐĂŶĞŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŶĂůĞǏǇǁƐƚĂǁŝđƉŽũĞĚǇŶĐǌǇǌŶĂŬŵǇƑůŶŝŬĂ (--ʹͿ͘

Data zamieszczenia sprawozdania

2021-06-29

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ "HOSPICJUM" W CHORZOWIE

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina M. CHORZÓW

POLSKA

tŽũĞǁſĚǌƚǁŽ_>^</

Powiat M. CHORZÓW

Ulica SZPITALNA

Nr domu 24

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ,KZMt

Kod pocztowy 41-506

Poczta CHORZÓW

Nr telefonu 32-249-19-90

Nr faksu 32-249-19-90

E-mail hospicjum_chorzow@o2.pl

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ

2001-10-15

ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

2005-11-14

5. Numer REGON

27329580200000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

Strona www www.hospicjum-chorzow.pl

6. Numer KRS

0000015960

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

ĂƌďĂƌĂ<ŽƉĐǌǇŷƐŬĂ

WƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

Lilianna Motyka

tŝĐĞƉƌĞǌĞƐĂƌǌČĚƵ

TAK

ůĞŬƐĂŶĚƌĂDĂŷĚŽŬ

^ĞŬƌĞƚĂƌǌĂƌǌČĚƵ

TAK

Zbigniew Sawicz

^ŬĂƌďŶŝŬĂƌǌČĚƵ

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

DŽŶŝŬĂ&ĂŵƵųĂͲ^ƚĂŶĞŬ

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐĂ<ŽŵŝƐũŝ
Rewizyjnej

TAK

:ŽůĂŶƚĂBĂŵŝŬ

ǌųŽŶĞŬŬŽŵŝƐũŝ
Rewizyjnej

TAK

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-29

Wpisany do KRS

Wpisany do KRS

1

9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

Celem Stowarzyszenia jest:
ĂͿƉŽŵŽĐŵĞĚǇĐǌŶĂ;ůĞŬĂƌƐŬĂŝƉŝĞůħŐŶŝĂƌƐŬĂͿ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶĂ͕ƐŽĐũĂůŶĂŝ
ĚƵĐŚŽǁĂĐŚŽƌĞŵƵŽƌĂǌũĞŐŽƌŽĚǌŝŶŝĞ;ǌĂŝĐŚǌŐŽĚČͿǁƚĞƌŵŝŶĂůŶǇŵŽŬƌĞƐŝĞ
ĐŚŽƌŽďǇŶŽǁŽƚǁŽƌŽǁĞũĂƚĂŬǏĞ͕ǁƵǌĂƐĂĚŶŝŽŶǇĐŚƉƌǌǇƉĂĚŬĂĐŚ͕ŝŶŶǇĐŚ
ĐŚŽƌſďƉƌǌĞǁůĞŬůĞƉŽƐƚħƉƵũČĐǇĐŚŽŶŝĞƉŽŵǇƑůŶǇŵƌŽŬŽǁĂŶŝƵ͕ƵŬƚſƌǇĐŚ
ǌĂŬŽŷĐǌŽŶŽůĞĐǌĞŶŝĞƉƌǌǇĐǌǇŶŽǁĞ͖
ďͿǌũĞĚŶŽĐǌĞŶŝĞůƵĚǌŝĚŽďƌĞũǁŽůŝŐŽƚŽǁǇĐŚƵĚǌŝĞůĂđƐƉŽųĞĐǌŶŝĞŽƉŝĞŬŝŝ
pomocy, o której mowa w punkcie a),
ĐͿƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞŝĚĞŝŝƵĚǌŝĂųǁŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝƵŽƉŝĞŬŝŚŽƐƉŝĐǇũŶĞũŝ
paliatywnej,
d) pomoc, o której mowa w punkcie 1 podpunkt a) jest sprawowana w
ƐŝĞĚǌŝďŝĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂŽƌĂǌǁƉůĂĐſǁŬĂĐŚƉŽǁŽųĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌ
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞŽƌŐĂŶſǁũĂŬƌſǁŶŝĞǏǁĚŽŵƵĐŚŽƌĞŐŽ͘

ĞůĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞƐČƉŽƉƌǌĞǌ͗
ĂͿŽĐŚƌŽŶħŝƉƌŽŵŽĐũħǌĚƌŽǁŝĂ͕ǁƚǇŵŽƉŝĞŬħŶĂĚĐŚŽƌǇŵǁĂƐƉĞŬĐŝĞ͗
ͻŵĞĚǇĐǌŶǇŵ;ųĂŐŽĚǌĞŶŝĞďſůƵĨŝǌǇĐǌŶĞŐŽŝŽďũĂǁſǁĐŚŽƌŽďŽǁǇĐŚ͕
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji ƉŝĞůħŐŶĂĐũĂƉĂĐũĞŶƚĂͿ͕
ͻpsychicznym,
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ ͻduchowym,
ͻƐƉŽųĞĐǌŶǇŵ͕
podstawie statutu organizacji)
ďͿǁƐƉſųĚǌŝĂųĂŶŝĞǌĞƐƚƌƵŬƚƵƌĂŵŝ^ųƵǏďǇĚƌŽǁŝĂ͕
ĐͿŶŝĞƐŝĞŶŝĞƉŽŵŽĐǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƐŽďŽŵǁƚƌƵĚŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝǏǇĐŝŽǁĞũŝŝĐŚ
rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
ĚͿǁƐƉſųƉƌĂĐħǌĚƵĐŚŽǁŶǇŵŝƌſǏŶǇĐŚǁǇǌŶĂŷͲǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƉŽƚƌǌĞďŝ
ǏǇĐǌĞŷĐŚŽƌĞŐŽ͕
ĞͿǁƐƉſųƉƌĂĐħǌŽƑƌŽĚŬĂŵŝŚŽƐƉŝĐǇũŶǇŵŝŽǌĂƐŝħŐƵŬƌĂũŽǁǇŵŝ
ŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁǇŵ͕
ĨͿƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞŝĚĞŝŝŵĞƚŽĚŽƉŝĞŬŝŶĂĚůƵĚǍŵŝĐŚŽƌǇŵŝƚĞƌŵŝŶĂůŶŝĞŶĂ
ĐŚŽƌŽďħŶŽǁŽƚǁŽƌŽǁČ͕
ŐͿŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶŝĞŬƵƌƐſǁ͕ŬŽŶĨĞƌĞŶĐũŝ͕ƐǌŬŽůĞŷŝƐĞŵŝŶĂƌŝſǁĚůĂƐǁŽŝĐŚ
ĐǌųŽŶŬſǁ͕ƐǇŵƉĂƚǇŬſǁŝŽƐſďǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇĐŚŝĚĞČƉŽŵŽĐǇŚŽƐƉŝĐǇũŶĞũ͕
ŚͿƵĚǌŝĞůĂŶŝĞŝŶĨŽƌŵĂĐũŝǁǌĂŬƌĞƐŝĞƐǁĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƚĂƚƵƚŽǁĞũƉŽƉƌǌĞǌ
ƉƌĂƐħ͕ƌĂĚŝŽ͕ƚĞůĞǁŝǌũħ͕ǁǇĚĂǁĂŶŝĞǁųĂƐŶǇĐŚƉƵďůŝŬĂĐũŝŽƌĂǌƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞ
ŝŶŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁǁƚǇŵǌĂŬƌĞƐŝĞ
ŝͿƉƌŽŵŽĐũħŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵ͕
ũͿĚǌŝĂųĂŶŝĂǁǌĂŬƌĞƐŝĞůĞĐǌŶŝĐƚǁĂ͕ǁƚǇŵŝŶŝĐũĂƚǇǁǇůŽŬĂůŶĞǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇŚŽƐƉŝĐũƵŵŽďĞũŵƵũČĐĞƉƌǌĞďƵĚŽǁħ͕ƌĞŵŽŶƚǇ͕ƌŽǌďƵĚŽǁħŝ
ĚŽƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞŽďŝĞŬƚſǁĚŽǁǇŵŽŐſǁ͕ƌĞŐƵůĂĐũŝŬƌĂũŽǁǇĐŚŝǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂ
ǁŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝƐƉƌǌħƚ͕
ŬͿǌďŝĞƌĂŶŝĞƑƌŽĚŬſǁĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚƉŽƚƌǌĞďŶǇĐŚĚŽƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁ
ƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚ͕ƌſǁŶŝĞǏƉŽƉƌǌĞǌƐƉƌǌĞĚĂǏǁǇƌŽďſǁŽĨŝĂƌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌ
ĚĂƌĐǌǇŷĐſǁŝǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚ,ŽƐƉŝĐũƵŵ͘͘
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
ĞůĞƐƚĂƚƵƚŽǁĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞƌĞĂůŝǌŽǁĂųŽũĂŬŽƉŽĚŵŝŽƚůĞĐǌŶŝĐǌǇƉƌŽǁĂĚǌČĐǇŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ƉŽƉƌǌĞǌĚǁĂǌĂŬųĂĚǇůĞĐǌŶŝĐǌĞǌĂƌĞũĞƐƚƌŽǁĂŶĞƵtŽũĞǁŽĚǇ_ůČƐŬŝĞŐŽ͗
1͘KƉŝĞŬĂƉĂůŝĂƚǇǁŶĂĂŵďƵůĂƚŽƌǇũŶĂƐŬųĂĚĂũČĐĞƐŝħǌĚǁſĐŚŬŽŵſƌĞŬ͗
- Poradnia Medycyny Paliatywnej
ͲĞƐƉſųŽŵŽǁĞũKƉŝĞŬŝWĂůŝĂƚǇǁŶĞũ
2͘KƉŝĞŬĂƉĂůŝĂƚǇǁŶĂƐƚĂĐũŽŶĂƌŶĂƐŬųĂĚĂũČĐĞƐŝħǌĚǁſĐŚŬŽŵſƌĞŬ͗
ͲKĚĚǌŝĂųDĞĚǇĐǇŶǇWĂůŝĂƚǇǁŶĞũ
ͲǌŝĂųĨĂƌŵĂĐũŝ
WŽŶĂĚƚŽĚŽƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚĚǌŝĂųĂũČƵƚǁŽƌǌŽŶĞƉƌǌǇ,ŽƐƉŝĐũƵŵ͗ĞŶƚƌƵŵtŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵŽƌĂǌĞŶƚƌƵŵĨŝƌŵĂĐũŝ
ǇĐŝĂ͘
EĂƐǌǇŵŝďĞŶĞĨŝĐũĞŶƚĂŵŝƐČŽƐŽďǇĚŽƌŽƐųĞĚŽƚŬŶŝħƚĞĐŚŽƌŽďČŶŽǁŽƚǁŽƌŽǁČǁũĞũƚĞƌŵŝŶĂůŶĞũĨĂǌŝĞ͘^ǁŽũČƚƌŽƐŬČŽďĞũŵƵũĞŵǇ
ƌſǁŶŝĞǏƌŽĚǌŝŶǇĐŚŽƌǇĐŚ͕ƌŽĚǌŝŶǇǁǏĂųŽďŝĞŝĚǌŝĞĐŝŽƐŝĞƌŽĐŽŶĞ͘
dƌǌǇŐųſǁŶĞĐĞůĞǌƉƵŶŬƚƵǁŝĚǌĞŶŝĂǁǇĚĂƚŬŽǁĂŶǇĐŚƑƌŽĚŬſǁŶĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞƉƌǌĞǌ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞƐĨĞƌǇĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego:
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-29
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ͲŽĐŚƌŽŶĂŝƉƌŽŵŽĐũĂǌĚƌŽǁŝĂŽƌĂǌǁƐƉſųĚǌŝĂųĂŶŝĞǌĞƐƚƌƵŬƚƵƌĂŵŝ^ųƵǏďǇĚƌŽǁŝĂ
ͲŶŝĞƐŝĞŶŝĞƉŽŵŽĐǇƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƐŽďŽŵǁƚƌƵĚŶĞũƐǇƚƵĂĐũŝǏǇĐŝŽǁĞũŝŝĐŚƌŽĚǌŝŶŽŵŽƌĂǌǁǇƌſǁŶǇǁĂŶŝĞƐǌĂŶƐƚǇĐŚƌŽĚǌŝŶŝŽƐſď
- organizacja i promocja wolontariatu
tƐǌǇƐƚŬŝŵĐŚŽƌǇŵ͕ŬƚſƌǌǇƐŝħĚŽŶĂƐǌŐųŽƐŝůŝǌĂƉĞǁŶŝůŝƑŵǇǌĞƐƉŽųŽǁČ͕ŝŶƚĞƌĚǇƐĐǇƉůŝŶĂƌŶČŝĐĂųŽƑĐŝŽǁČŽƉŝĞŬħƐŬŝĞƌŽǁĂŶČŶĂ
ƉŽůĞƉƐǌĞŶŝĞũĂŬŽƑĐŝǏǇĐŝĂ͘EĂƐǌǇŵĐĞůĞŵďǇųŽųĂŐŽĚǌĞŶŝĞĐŝĞƌƉŝĞŷ͕ůĞĐǌĞŶŝĞďſůƵŽƌĂǌŝŶŶǇĐŚŽďũĂǁſǁƚŽǁĂƌǌǇƐǌČĐǇĐŚĐŚŽƌŽďŝĞ
ŶŝĞƉŽĚĚĂũČĐĞũƐŝħǁǇůĞĐǌĞŶŝƵ͕ƚĂŬďǇĐŚŽƌǌǇŵŽŐůŝƚĞŶĐǌĂƐĐŚŽƌŽďǇƉƌǌĞǏǇđďĞǌďſůƵ͕ǁƉŽĐǌƵĐŝƵďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͘ĞůƚĞŶ
ŽƐŝČŐĂŵǇƉŽƉƌǌĞǌĚďĂųŽƑđŽƐĨĞƌħĚƵĐŚŽǁČ͕ƉƐǇĐŚŝĐǌŶČŝĨŝǌǇĐǌŶČƉĂĐũĞŶƚſǁŝŝĐŚďůŝƐŬŝĐŚǁĐǌĂƐŝĞƚƌǁĂŶŝĂĐŚŽƌŽďǇ͘
tƐǌĞĐŚƐƚƌŽŶŶČ͕ƉƌŽĨĞƐũŽŶĂůŶČŽƉŝĞŬħŶĂĚĐŚŽƌǇŵŝƐƉƌĂǁŽǁĂųĐĂųǇǌĞƐƉſųŚŽƐƉŝĐǇũŶǇƐŬųĂĚĂũČĐǇƐŝħǌůĞŬĂƌǌǇ͕ƉŝĞůħŐŶŝĂƌĞŬ͕
psychologów, kapelana, rehabilitantów i wolontariuszy.
ĞƐƉſųŽŵŽǁĞũKƉŝĞŬŝWĂůŝĂƚǇǁŶĞũ͘
W roku 2020ŽďũħƚŽŽƉŝĞŬČĚŽŵŽǁČ331ŽƐſď͘KƉŝĞŬĂĚŽŵŽǁĂǁǇŶŝŽƐųĂ18023ŽƐŽďŽĚŶŝ͘KƉŝĞŬČĚŽŵŽǁČŽďũħƚŽƉĂĐũĞŶƚſǁǌ
ŚŽƌǌŽǁĂŝŵŝĂƐƚŽƑĐŝĞŶŶǇĐŚ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŶŝĞŵĂŚŽƐƉŝĐũƵŵ͘
Poradnia Medycyny Paliatywnej. W roku 2020 udzielono 425 porad, w tym 174 porady udzielono kobietom oraz udzielono 20
porad telefonicznych.
KĚĚǌŝĂųDĞĚǇĐǇŶǇWĂůŝĂƚǇǁŶĞũ͘tƌŽŬƵ2020ƌŽďũČųŽƉŝĞŬČƐƚĂĐũŽŶĂƌŶČ88 osób, w tym 57 kobiet. W dniu 01.08.20r. XV-lecie
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ,ŽƐƉŝĐũƵŵƐƚĂĐũŽŶĂƌŶĞŐŽǁŚŽƌǌŽǁŝĞ͘
KŐſůŶŝĞǁƌĂŵĂĐŚŶĂƐǌĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƐƚĂƚƵƚŽǁĞũǁǇŬŽŶĂůŝƑŵǇŶĂƐƚħƉƵũČĐĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͗
1ͿĂƉĞǁŶŝůŝƑŵǇŶĂƐǌǇŵƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇŵƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŵĞĚǇĐǌŶĞůĞŬĂƌƐŬŝĞŝƉŝĞůħŐŶŝĂƌƐŬŝĞ͕ŬŽŶƚƌŽůħŽďũĂǁſǁ͕ǌĂďŝĞŐŝŚŝŐŝĞŶŝĐǌŶĞŝ
ƉŝĞůħŐŶĂĐǇũŶĞ͕ƵƐƚĂůĂůŝƑŵǇǌĂůĞĐĞŶŝĂ͕ƉŽďŝĞƌĂůŝƑŵǇŵĂƚĞƌŝĂųǇĚŽďĂĚĂŷĚŝĂŐŶŽƐƚǇĐǌŶǇĐŚ͕ǌůĞĐĂůŝƑŵǇŶŝĞǌďħĚŶĞďĂĚĂŶŝĂ
laboratoryjne i zabiegi medyczne.
2ͿĂƉĞǁŶŝůŝƑŵǇĐŚŽƌǇŵŽĚƉŽǁŝĞĚŶŝĞƑƌŽĚŬŝŽƉĂƚƌƵŶŬŽǁĞ͘
3ͿtƐƉŝĞƌĂůŝƑŵǇƌŽĚǌŝŶǇĐŚŽƌǇĐŚůƵďďůŝƐŬŝĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞĐŚŽƌŽďǇ͗ƵĚǌŝĞůĂůŝƑŵǇƉŽƚƌǌĞďŶǇĐŚŝŶĨŽƌŵĂĐũŝ͕ƉŽƌĂĚǁǌĂŬƌĞƐŝĞ
ƉƌĂǁŝĚųŽǁĞũƉŝĞůħŐŶĂĐũŝĐŚŽƌĞŐŽǌďŝĞƌĂůŝƑŵǇŝƉƌǌǇŐŽƚŽǁǇǁĂůŝƑŵǇƉŽƚƌǌĞďŶČĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐũħ͘
4ͿĂǌǁƌŽƚŶČŬĂƵĐũČǁǇƉŽǏǇĐǌĂůŝƑŵǇĚŽĚŽŵſǁĐŚŽƌǇĐŚƉŽƚƌǌĞďŶǇƐƉƌǌħƚŝĂƉĂƌĂƚƵƌħŵĞĚǇĐǌŶČŽƌĂǌƐǌŬŽůŝůŝƑŵǇĐŚŽƌǇĐŚůƵď
ĐǌųŽŶŬĂƌŽĚǌŝŶǇǁǌĂŬƌĞƐŝĞũĞŐŽŽďƐųƵŐŝ͘
5ͿĂƉĞǁŶŝĂůŝƑŵǇŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽŵŽĐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶČŝĚƵĐŚŽǁČĚůĂŽƐſďĚŽƚŬŶŝħƚǇĐŚĐŚŽƌŽďČŶŽǁŽƚǁŽƌŽǁČŝĚůĂŝĐŚƌŽĚǌŝŶ
ƉŽƉƌǌĞǌŝŶĚǇǁŝĚƵĂůŶĞƐƉŽƚŬĂŶŝĂƉƐǇĐŚŽůŽŐĂŝŬĂƉĞůĂŶĂǌĐŚŽƌǇŵŝ͕ŝĐŚƌŽĚǌŝŶĂŵŝŽƌĂǌŽƐŽďĂŵŝǁǏĂųŽďŝĞ͘
6ͿĂƉĞǁŶŝĂůŝƑŵǇǌĂďŝĞŐŝƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶĞĐŚŽƌǇŵŶĂǌůĞĐĞŶŝĞůĞŬĂƌǌĂ͘
7ͿĂƉĞǁŶŝĂůŝƑŵǇŶĂƐǌǇŵƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇŵďĞǌƉųĂƚŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶĂKĚĚǌŝĂų͕ŶĂŬŽŶƐƵůƚĂĐũĞŝŝŶŶĞǌůĞĐŽŶĞďĂĚĂŶŝĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞŵ
sanitarnym Paktor.
8Ϳ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞǁƐƉſųƉƌĂĐƵũĞǌŝŶŶǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ͕ŬŽƑĐŝĞůŶǇŵŝ͕ũĞĚŶŽƐƚŬĂŵŝƌĞƐŽƌƚƵǌĚƌŽǁŝĂ͕E&ŽƌĂǌ
ŝŶƐƚǇƚƵĐũĂŵŝŬƌĂũŽǁǇŵŝŽƉŽĚŽďŶǇŵǌĂŬƌĞƐŝĞĚǌŝĂųĂŷ͘:ĞƐƚĞƑŵǇĐǌųŽŶŬŝĞŵ&ŽƌƵŵ,ŽƐƉŝĐũſǁWŽůƐŬŝĐŚ͘
9) W 2020ƌŽŬƵŽƚƌǌǇŵĂůŝƑŵǇĚǁŝĞĚŽƚĂĐũĞǌhƌǌħĚƵDŝĂƐƚĂŚŽƌǌſǁŶĂƌĞĂůŝǌĂĐũħǌĂĚĂŷ
1ͣ͘Pomoc pozamedyczna podopiecznym Hospicjum w Chorzowie i ich rodzinom w okresie choroby, pomoc rodzinie w
ŽŬƌĞƐŝĞǏĂųŽďǇŽƌĂǌƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŚŽƐƉŝĐǇũŶĞũ͘͟
tƌĂŵĂĐŚǌĂĚĂŶŝĂǌŐŽĚŶŝĞǌǌĂƐĂĚĂŵŝŽƉŝĞŬŝƉĂůŝĂƚǇǁŶĞũŝŚŽƐƉŝĐǇũŶĞũƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŽƐǇƐƚĞŵǁƐƉĂƌĐŝĂƉŽǌǁĂůĂũČĐǇĐŚŽƌĞŵƵŶĂ
ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĂŬƚǇǁŶĞŐŽ͕ƚǁſƌĐǌĞŐŽĚǌŝĂųĂŶŝĂĂǏĚŽƑŵŝĞƌĐŝŽƌĂǌŽƚŽĐǌŽŶŽŽƉŝĞŬČƌŽĚǌŝŶħ͕ďůŝƐŬŝĐŚĐŚŽƌĞŐŽƚĂŬǏĞǁŽŬƌĞƐŝĞ
ǏĂųŽďǇ͘ZĞĂůŝǌŽǁĂŶŽĐĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͗ƉŽŵŽĐǁǌĂĂŬĐĞƉƚŽǁĂŶŝƵƉƌǌĞǌĐŚŽƌĞŐŽƐǁŽũĞũƐǇƚƵĂĐũŝ͕ƉƌǌĞƉƌĂĐŽǁĂŶŝĞƚƌƵĚŶǇĐŚ
ĞŵŽĐũŝ͕ǌďƵĚŽǁĂŶŝĞŶŽǁǇĐŚƌĞůĂĐũŝǌĐǌųŽŶŬĂŵŝƌŽĚǌŝŶ͕ƉŽǌĂųĂƚǁŝĂŶŝĞĚŽŬŽŷĐĂƐƉƌĂǁƌŽĚǌŝŶŶǇĐŚ͕ǌǁŝħŬƐǌĞŶŝĞƉŽĐǌƵĐŝĂ
ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͘ŽƌĂǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵƐųƵŐŽƉŝĞŬƵŷĐǌǇĐŚ͘hĚǌŝĞůĂŶŽƉŽŵŽĐǇƌŽĚǌŝŶŽŵŝďůŝƐŬŝŵǁǏĂųŽďŝĞŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝŽŵ
osieroconym
2͘tƐƉŝĞƌĂŶŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŝƉƌŽŵŽĐũŝǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵďǇĚǌŝĂųĂũČĐČƉƌǌǇ,ŽƐƉŝĐũƵŵŐƌƵƉħǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇƐǌŬŽůŝđ͕ǁǇƉŽƐĂǏǇđǁ
ŶŝĞǌďħĚŶĞŶĂƌǌħĚǌŝĂŝǁŝĞĚǌħ͕ŝŶƚĞŐƌŽǁĂđ͕ǁƐƉŝĞƌĂđ͕ĂƚĂŬǏĞƉŽǌǇƐŬŝǁĂđŶŽǁĞŽƐŽďǇĚŽƉŽŵŽĐǇ͘ĞůĞŵďǇųĂƚĂŬǏĞƉƌŽŵŽĐũĂ
ǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵũĂŬŽďĞǌŝŶƚĞƌĞƐŽǁŶĞũƉŽŵŽĐǇƉŽƚƌǌĞďƵũČĐǇŵǁƑƌſĚǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚŐƌƵƉǁŝĞŬŽǁǇĐŚŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŶĂƐǌĞŐŽŵŝĂƐƚĂ͕
ƉŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĞůĞŬĐũŝ͕ƐƉŽƚŬĂŷ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚſǁŝƐǌŬŽůĞŷ͘
10) Edukacja pracowników i wolontariuszy .
tǌǁŝČǌŬƵǌƉĂŶĚĞŵŝČŬŽƌŽŶĂǁŝƌƵƐĂ͕ǁƌŽŬƵ2020ĞĚƵŬĂĐũĂƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁŝǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇŽĚďǇǁĂųĂƐŝħŽŶͲůŝŶĞ͕ŶƉ͘ƐǌŬŽůĞŶŝĂǁ
ǌĂŬƌĞƐŝĞŬƐŝħŐŽǁŽƑĐŝ͕ƐǌŬŽůĞŶŝĂŵĞĚǇĐǌŶĞŽŶͲůŝŶĞĚůĂůĞŬĂƌǌǇŽƌĂǌŬŽŶĨĞƌĞŶĐũĞǁƌĂŵĂĐŚƌĞŬŽůĞŬĐũŝǁŝĞůŬŽƉŽƐƚŶǇĐŚ͘
EŝĞŽĚďǇųǇƐŝħǁǇũĂǌĚŽǁĞŬŽŶĨĞƌĞŶĐũĞ͕ŽƌĂǌƌĞŬŽůĞŬĐũĞĚůĂƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁŝǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ͘:ĞĚǇŶǇŵŝǁǇũĂǌĚĂŵŝďǇųǇ͗
ͲƵĚǌŝĂųĐǌųŽŶŬſǁĂƌǌČĚƵ͖>ŝůŝĂŶŶĂDŽƚǇŬĂŝůĞŬƐĂŶĚƌĂDĂŷĚŽŬǁǁĂůŶǇŵǌĞďƌĂŶŝƵͣForum Hospicjów Polskich͕͟w dniu
12.09.2020 w Krakowie.
- wyjazd na egzamin specjalizacyjny do Warszawy w dniu 06.11.2020ƉŝĞůħŐŶŝĂƌĞŬ͗/ǌĂďĞůůŝĂųĂǌǇͲhƌďĂŷƐŬŝĞũŽƌĂǌ'ĂďƌŝĞůŝ
<ƵƉŶǇ͘KďŝĞWĂŶŝĞƵǌǇƐŬĂųǇƚǇƚƵų͗^ƉĞĐũĂůŝƐƚĂWŝĞůħŐŶŝĂƌƐƚǁĂǁKƉŝĞĐĞWĂůŝĂƚǇǁŶĞũ͘
11ͿZŽĚǌŝŶǇŝŽƐŽďǇǁǏĂųŽďŝĞ͕ĂƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞĚǌŝĞĐŝŵŽŐČŬŽƌǌǇƐƚĂđǌƉŽƌĂĚƉƐǇĐŚŽůŽŐĂ͘tƉŝĞƌǁƐǌǇƉŽŶŝĞĚǌŝĂųĞŬŬĂǏĚĞŐŽ
ŵŝĞƐŝČĐĂǁĂƵůŝŽŐŽĚǌ͘19.00ŽĚƉƌĂǁŝĂŶĂũĞƐƚDƐǌĂƑǁ͘ǁŝŶƚĞŶĐũŝƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚ,ŽƐƉŝĐũƵŵǌŵĂƌųǇĐŚǁƉŽƉƌǌĞĚŶŝŵ
ŵŝĞƐŝČĐƵ͘ZŽĚǌŝŶǇŝďůŝƐĐǇǌŵĂƌųǇĐŚǌĂƉƌĂƐǌĂŶĞƐČĚŽƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌĞŶŝĂǁĞDƐǌǇƑǁ͕͘ĂƚĂŬǏĞƉŽDƐǌǇƑǁ͘ŶĂǁƐƉſůŶĞƐƉŽƚŬĂŶŝĞ͘
ƉŽǁŽĚƵƉĂŶĚĞŵŝŝŝǁƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚǌĂŬĂǌſǁǌŐƌŽŵĂĚǌĞŷŝŽŐƌĂŶŝĐǌĞŷŽƐſďƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌČĐǇĐŚǁŶĂďŽǏĞŷƐƚǁĂĐŚŶŝĞŬƚſƌĞ
ǌĂƉůĂŶŽǁĂŶĞƐƉŽƚŬĂŶŝĂĚůĂŽƐſďǁǏĂųŽďŝĞŵƵƐŝĂųǇǌŽƐƚĂđŽĚǁŽųĂŶĞ͘tƌŽŬƵ2020ŽĚďǇųŽƐŝħƚǇůŬŽ6ƐƉŽƚŬĂŷǁƚĞƌŵŝŶĂĐŚ
03.02, 02.03, 06,07, 03.08, 07.09, 05.10.20ƌ͘hĚǌŝĂųďƌĂųŽƑƌĞĚŶŝŽ30ŽƐſď͘dƌĂĚǇĐǇũŶĞǁůŝƐƚŽƉĂĚǌŝĞŽĚďǇųĂƐŝħDƐǌĂ_ǁ͘Ă
ǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚǌŵĂƌųǇĐŚƉŽĚŽƉŝĞĐǌŶǇĐŚ,ŽƐƉŝĐũƵŵǁ<ŽƑĐŝĞůĞtEDW͘ĞǁǌŐůħĚƵŶĂƉĂŶĚĞŵŝħKs/Ͳ19 w roku 2020 dla grupy
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-29
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dzieci osieroconych przez podopiecznych Hospicjum poza zapewnieniem kontaktu z psychologiem hospicyjnym zorganizowano
ƚǇůŬŽũĞĚŶŽƐƉŽƚŬĂŶŝĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞƉƌǌĞǌWĂŶŝČ<ĂƚĂƌǌǇŶħŶĂũ͘29.08. Warsztaty artystyczne dla dzieci osieroconych wraz z
ƉŽĐǌħƐƚƵŶŬŝĞŵǁŽŐƌŽĚǌŝĞŽƌĂǌǁƌħĐǌĞŶŝĞƉƌĞǌĞŶƚſǁ͘tƌŽŬƵƐǌŬŽůŶǇŵ2020/2021 troje dzieci naszych podopiecznych
ŬŽŶƚǇŶƵŽǁĂųŽƐƚǇƉĞŶĚŝĂƉƌǌǇǌŶĂŶĞŝŵǁƌŽŬƵƐǌŬŽůŶǇŵ2019/2020. Kolonie dla dzieci ͣBoskie Wakacje͕͟roku 2020 z powodu
ƉĂŶĚĞŵŝŝŶŝĞŽĚďǇųǇƐŝħ͘
12ͿEĂKĚĚǌŝĂůĞKƉŝĞŬŝWĂůŝĂƚǇǁŶĞũũĞƐƚŽĚƉƌĂǁŝĂŶĂDƐǌĂ_ǁ͘ĚůĂĐŚŽƌǇĐŚǁŬĂǏĚǇĐǌǁĂƌƚĞŬ͕ŶŝĞĚǌŝĞůħŝƑǁŝħƚĂ͘tƉŽǌŽƐƚĂųĞĚŶŝ
ŬŽŵƵŶŝħƑǁ͘ƵĚǌŝĞůĂŬĂƉĞůĂŶŝƐǌĂĨĂƌǌĞǌƉĂƌĂĨŝŝtEDWǁŚŽƌǌŽǁŝĞĂƚŽƌǇŵ͘tĐǌĂƐŝĞƉĂŶĚĞŵŝŝŶĂŽĚĚǌŝĂůĞŽƉŝĞŬŝƉĂůŝĂƚǇǁŶĞũ
ƐǌĂĨĂƌǌĞŶŝĞƵĚǌŝĞůĂůŝ<ŽŵƵŶŝŝ_ǁ͘ĂƉŽƐųƵŐĂŬĂƉųĂŷƐŬĂďǇųĂŽŐƌĂŶŝĐǌŽŶĂĚŽƐǇƚƵĂĐũŝƚĞŐŽǁǇŵĂŐĂũČĐǇĐŚ͘WƌǌǇ,ŽƐƉŝĐũƵŵĚǌŝĂųĂ
ŽƚǁĂƌƚĂŐƌƵƉĂŵŽĚůŝƚĞǁŶĂƐŬųĂĚĂũČĐĂƐŝħǌŬĂƉĞůĂŶĂ,ŽƐƉŝĐũƵŵ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇŝƉĂƌĂĨŝĂŶ͘
t^/WED/tͬtEKF^dt/^WKd<E/K^dBzKtKBE͘ 19.09͘EĂKĚĚǌŝĂůĞ,ŽƐƉŝĐũƵŵŽĚďǇųĂƐŝħDƐǌĂ
Ƒǁ͘ŬŽŶĐĞůĞďƌŽǁĂŶĂ͘tŝƚĂůŝƑŵǇŬƐ͘DĂƌĐŝŶĂ>ĞƐǌĐǌǇŷƐŬŝĞŐŽ͕ŬƚſƌǇƌŽǌƉŽĐǌǇŶĂųƉŽƐųƵŐħ<ĂƉĞůĂŶĂǁŶĂƐǌǇŵ,ŽƐƉŝĐũƵŵ͕Ă
ǏĞŐŶĂůŝƑŵǇŬƐ͘ĚƌDĂƌĐŝŶĂEŝĞƐƉŽƌŬĂ͘
13) Centrum Wolontariatu przy Hospicjum /CW/
Zaplanowano w roku 2020 cztery spotkania informacyjne - szkoleniowe dla wolontariuszy Hospicjum oraz w kwietniu szkolenie z
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐũŝ͕ĂƚĂŬǏĞ2ǆǁƌŽŬƵƐǌŬŽůĞŶŝĂĚůĂŽƐſďǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇĐŚǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚĞŵŚŽƐƉŝĐǇũŶǇŵ͘dƵƌſǁŶŝĞǏƉƌǌĞƐǌŬŽĚǌŝųĂ
ƉĂŶĚĞŵŝĂŝƉůĂŶǇďǇųǇŶĂďŝĞǏČĐŽŬŽƌǇŐŽǁĂŶĞ͘tƌŽŬƵ2020ŽĚďǇųǇƐŝħ3 zaplanowane spotkania wolontariuszy oraz warsztaty
ǁǇŵŝĞŶŝŽŶĞǁŬĂůĞŶĚĂƌŝƵŵ͘ƉůĂŶŽǁĂŶǇĐŚƐƉŽƚŬĂŷƐǌŬŽůĞŶŝŽǁǇĐŚĚůĂŽƐſďǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇĐŚǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚĞŵŽĚďǇųŽƐŝħ
ũĞĚŶŽƚĞŽƌĞƚǇĐǌŶĞŝũĞĚŶŽƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞƐǌŬŽůĞŶŝĞƉƌĂŬƚǇĐǌŶĞǌǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞŵƐƉƌǌħƚƵŵĞĚǇĐǌŶĞŐŽ͗
08.06.Kwartalne zebranie wolontariuszy Hospicjum
18.07. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla wolontariuszy. Prowadzenie psycholog mgr Anna Widepuhl
21.07͘^ǌŬŽůĞŶŝĞƉƌĂŬƚǇĐǌŶĞǌǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞŵƐƉƌǌħƚƵDĞĚǇĐǌŶĞŐŽ͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŵŐƌŐŶŝĞƐǌŬĂ:ĂƌŽŶ
17.09. Spotkanie szkoleniowe wolontariuszy.
_ǁŝĂƚŽǁǇǌŝĞŷtŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂƑǁŝħƚŽǁĂůŝƑŵǇŽŶůŝŶĞ͘'ƌƵĚŶŝŽǁĞƐƉŽƚŬĂŶŝĞǌŽŬĂǌũŝDŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁĞŐŽĚŶŝĂǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵŶŝĞ
ŵŽŐųŽƐŝħŽĚďǇđǁǌǁǇĐǌĂũŽǁĞũĨŽƌŵŝĞ͘
tŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞŽƚƌǌǇŵĂůŝǌĚĂůŶŝĞƉŽĚǌŝħŬŽǁĂŶŝĂŽƌĂǌŵĂųǇƐųŽĚŬŝƵƉŽŵŝŶĞŬ
14Ϳ<ĂŵƉĂŶŝĞƐƉŽųĞĐǌŶĞ͘
ƵǁĂŐŝŶĂƉĂŶĚĞŵŝħǁŝħŬƐǌŽƑđǌĂƉůĂŶŽǁĂŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷǁƌĂŵĂĐŚĂŬĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚŵƵƐŝĂųĂǌŽƐƚĂđŽĚǁŽųĂŶĂ͘
W ramach ͣPÓL NADZIEI͟ǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂŶĂǌŽƐƚĂųĂƵƌŽĐǌǇƐƚĂŝŶĂƵŐƵƌĂĐũĂĂŬĐũŝǁD<ͣBATORY͘͟WƌǌĞĚƐƚĂǁŝŽŶĞǌŽƐƚĂųǇǌĂųŽǏĞŶŝĂ
ŬĂŵƉĂŶŝŝWŽůĂEĂĚǌŝĞŝŝƉƌŽŐƌĂŵǁǇĚĂƌǌĞŷǁŽůŽŶƚĂƌǇũŶǇĐŚ;ǁƚǇŵǌĂƉƌŽƐǌĞŶŝĞŶĂƐƉŽƚŬĂŶŝĞǌŶĂƵĐǌǇĐŝĞůĂŵŝǁͿ͘
11.03tD<ĂƚŽƌǇŽĚďǇųƐŝħǁǇŬųĂĚŬƐĚƌŚĂď͘tŽũĐŝĞĐŚĂĂƌƚŽƐǌŬĂƉƚ͘ ͣHospicjum ʹŵŝųŽƑđĐǌǇŽďŽǁŝČǌĞŬ͘͟tĐǌħƑĐŝ
ĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞũǁǇƐƚČƉŝųĞƐƉſųDhE/͘ůĂǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚƵĐǌĞƐƚŶŝŬſǁƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂŶǇǌŽƐƚĂųƉŽĐǌħƐƚƵŶĞŬ͘tƐƉŽƚŬĂŶŝƵƵĚǌŝĂųǁǌŝħųŽ
ŽŬŽųŽ60 osób.
13.03. Spotkanie z nauczycielami ʹǁŝŽƐĞŶŶĂĐǌħƑđĂŬĐũŝWŽůĂEĂĚǌŝĞŝ͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ:ŽĂŶŶĂdĂďŽƌ͘ũĞƐŝĞŶŶǇĐŚǌďŝſƌĞŬǁ
ƉĂƌĂĨŝĂĐŚŽĚďǇųǇƐŝħŬǁĞƐƚǇƉƌǌǇŬŽƑĐŝŽųĂĐŚƑǁ͘:ĂĚǁŝŐŝŝƑǁ͘&ůŽƌŝĂŶĂǁŚŽƌǌŽǁŝĞŶŽƌĂǌƑǁ͘ƉŽƐƚŽųſǁWŝŽƚƌĂŝWĂǁųĂǁ
_ǁŝħƚŽĐŚųŽǁŝĐĂĐŚ͘WŽǌŽƐƚĂųĞŬǁĞƐƚǇƉƌǌĞųŽǏŽŶĞǌŽƐƚĂųǇŶĂƌŽŬ2021 .
05.10͘_ǁŝĂƚŽǁǇǌŝĞŷ,ŽƐƉŝĐũƵŵŝKƉŝĞŬŝWĂůŝĂƚǇǁŶĞũŽďĐŚŽĚǌŽŶǇďǇųŽŶůŝŶĞƉŽĚŚĂƐųĞŵͣOpieka paliatywna i hospicyjna to
nasza troska͘͟W dniach 5 - 9ƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬĂ2020ƌ͘ǁƌĂǌǌ&ŽƌƵŵ,ŽƐƉŝĐũſǁWŽůƐŬŝĐŚŝŶĨŽƌŵŽǁĂůŝƑŵǇŶĂŶĂƐǌĞũƐƚƌŽŶŝĞ
ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŝƉŽƚƌǌĞďĂĐŚ,ŽƐƉŝĐũſǁǁWŽůƐĐĞŽƌĂǌũĂŬŵŽǏŶĂǁƐƉŝĞƌĂđ,ŽƐƉŝĐũĂ͘<ĂŵƉĂŶŝĂ ͣ,K^W/:hDdKd
z/͟w roku 2020ŶŝĞŽĚďǇųĂƐŝħ͘
15ͿĞŶƚƌƵŵĨŝƌŵĂĐũŝǇĐŝĂƉƌǌǇ,ŽƐƉŝĐũƵŵƐƚĂǁŝĂƐŽďŝĞǌĂĐĞůĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƐƉŽųĞĐǌŶČ͕ŬƵůƚƵƌĂůŶČŝĞĚƵŬĂĐǇũŶČŶĂƌǌĞĐǌƉƌŽŵŽĐũŝ
ǏǇĐŝĂŝŬƵůƚƵƌǇǁƑƌŽĚŽǁŝƐŬƵůŽŬĂůŶǇŵ͘dƵƚĂŬǏĞƉŽƉƌǌĞǌƐƉŽƚŬĂŶŝĂ͕ƐǌŬŽůĞŶŝĂ͕ǁĂƌƐǌƚĂƚǇŽĚďǇǁĂƐŝħŝŶƚĞŐƌĂĐũĂĐǌųŽŶŬſǁ͕
wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia. Niestety w 2020ƌŽŬƵǌƉŽǁŽĚƵƉĂŶĚĞŵŝŝŬŽƌŽŶĂǁŝƌƵƐĂŽĚďǇųŽƐŝħŵŶŝĞũƚĂŬŝĐŚ
ƐƉŽƚŬĂŷ͗ZſǁŶŝĞǏƐƉŽƚŬĂŶŝĂƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞƉƌǌĞǌŬƐ͘ĚƌDŝĐŚĂųĂKƌůŝŬĂĚůĂĨĂƌŵĂĐĞƵƚſǁŬĂƚŽůŝĐŬŝĐŚŽŐƌĂŶŝĐǌǇųǇƐŝħĚŽũĞĚŶĞŐŽ
ƐƉŽƚŬĂŶŝĂ͘<Ɛ͘ĚƌDĂƌĐŝŶEŝĞƐƉŽƌĞŬ͕ŬĂƉĞůĂŶ,ŽƐƉŝĐũƵŵǌĂƉƌĂƐǌĂųŝƉƌŽǁĂĚǌŝųĚůĂƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝůŽŬĂůŶĞũŝƉĂƌĂĨŝĂŶtEDW
spotkania Lectio Divina.
W roku 2020ŽĚďǇųǇƐŝħ2ƐƉŽƚŬĂŶŝĂ͘ǌŝĂųĂŶŝĂŝƉůĂŶǇƉƌǌĞƌǁĂųĂƉĂŶĚĞŵŝĂŬŽƌŽŶĂǁŝƌƵƐĂ͘tƐǌǇƐƚŬŝĞǁǇĚĂƌǌĞŶŝĂƉůĂŶŽǁĂŶĞŽĚ
13.03͕͘ĐǌǇůŝ>ĞĐƚŝŽŝǀŝŶĂ͕ǁǇŬųĂĚŽŵƵǌǇŬŽƚĞƌĂƉŝŝŝƐǌŬŽůĞŶŝĞĚůĂŽƐſďǌĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶǇĐŚǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚĞŵǌŽƐƚĂųǇƉƌǌĞųŽǏŽŶĞŶĂ
ĐǌĂƐƉſǍŶŝĞũƐǌǇ͘
KĚďǇųǇƐŝħ͗
22.01. Spotkanie Lectio Divina. Prowadzenie ks. dr Marcin Niesporek
24.01. Dr Adam Witor ͣZŽǌƐČĚĞŬĂŶŝĞƉĂŶŝŬĂ͘:ĂŬƉŽƐƚħƉŽǁĂđǌŶŽƐŝĐŝĞůĞŵǁŝƌƵƐĂ,/sͬĐŚŽƌǇŵŶĂ/^͟
04.02͘^ƉŽƚŬĂŶŝĞ&ĂƌŵĂĐĞƵƚſǁ<ĂƚŽůŝĐŬŝĐŚWŽůƐŬŝĐŚWƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŬƐ͘ĚƌDŝĐŚĂųKƌůŝŬ
11.02͘_ǁŝĂƚŽǁǇǌŝĞŷŚŽƌĞŐŽ͘t_ǁŝĂƚŽǁǇŵŶŝƵŚŽƌĞŐŽũĞĚŶŽĐǌǇůŝƑŵǇƐŝħǁŵŽĚůŝƚǁŝĞǌĂƌƵĐŚŚŽƐƉŝĐǇũŶǇ͘<ĂƉĞůĂŶ
&ŽƌƵŵ,ŽƐƉŝĐũſǁWŽůƐŬŝĐŚŬƐ͘tųĂĚǇƐųĂǁƵĚĂƉŽĚĐǌĂƐŬŽŶĐĞůĞďƌǇDƐǌǇ_ǁ͘ǁĐǌǁĂƌƚĞŬ11 lutego w auli Centralnego Szpitala
<ůŝŶŝĐǌŶĞŐŽD^tŝǁtĂƌƐǌĂǁŝĞ͕ƉŽůĞĐĂųWĂŶƵŽŐƵǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚĐŚŽƌǇĐŚŽďũħƚǇĐŚŽƉŝĞŬČŚŽƐƉŝĐǇũŶČǁWŽůƐĐĞ͕ĂƚĂŬǏĞ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁŝǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ͕;ƚƌĂŶƐŵŝƐũĂŶĂǏǇǁŽͿ
19.02. Spotkanie Lectio Divina Prowadzenie ks.dr Marcin Niesporek
21.02͘WƌŽĨ͘ůǏďŝĞƚĂŝƉƉĞƌͣ:ĂŬƉŽƐƚħƉǁŶĂƵĐĞǁƉųǇǁĂŶĂŶĂƐǌĞǏǇĐŝĞŝǌĚƌŽǁŝĞ͟
27.02 .Warsztaty dla nauczycieli ͣtƐƉĂƌĐŝĞŝƉŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶŽƑĐŝƐǌŬŽůŶĞũǁƐǇƚƵĂĐũŝĐŚŽƌŽďǇŝƑŵŝĞƌĐŝƵĐǌŶŝĂͬƉƌĂĐŽǁŶŝŬĂ
ƐǌŬŽųǇ͟Prowadzenie psycholog mgr Anna Widepuhl
13.03. Spotkanie z nauczycielami ʹǁŝŽƐĞŶŶĂĐǌħƑđĂŬĐũŝWŽůĂEĂĚǌŝĞŝ͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞ:ŽĂŶŶĂdĂďŽƌ
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-29
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20.03. Spotkanie Kapelanów Szpitalnych ʹĚŽƚ͘ďĞǌƉŝĞĐǌŶĞũƉŽƐųƵŐŝǁĐǌĂƐŝĞƉĂŶĚĞŵŝŝWƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŬƐ͘ĚƌDĂƌĐŝŶEŝĞƐƉŽƌĞŬ
08.06. Kwartalne zebranie wolontariuszy Hospicjum.
27.06. Szkolenie dla osób zainteresowanych wolontariatem
29.06. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia.
ĂƚǁŝĞƌĚǌŽŶŽƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂŵĞƌǇƚŽƌǇĐǌŶĞ͕ĨŝŶĂŶƐŽǁĞĂƌǌČĚƵǌĂƌŽŬ2019 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej . Walne
ĞďƌĂŶŝĞƵĚǌŝĞůŝųŽĂďƐŽůƵƚŽƌŝƵŵĂƌǌČĚŽǁŝŝ<ŽŵŝƐũŝZĞǁŝǌǇũŶĞũ͘WŽĚĐǌĂƐĞďƌĂŶŝĂŶĂǁŶŝŽƐĞŬĚŽƚǇĐŚĐǌĂƐŽǁĞũƐĞŬƌĞƚĂƌǌĂƌǌČĚƵ
^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂůǏďŝĞƚǇ^ŝƚĞŬǌĂƚǁŝĞƌĚǌŽŶŽǌŵŝĂŶħǁƐŬųĂĚǌŝĞĂƌǌČĚƵ͘&ƵŶŬĐũħƐĞŬƌĞƚĂƌǌĂĂƌǌČĚƵƉƌǌǇũħųĂůĞŬƐĂŶĚƌĂ
DĂŷĚŽŬ͘͘WŽǌŽƐƚĂųǇƐŬųĂĚĂƌǌČĚƵŝ<ŽŵŝƐũŝZĞǁŝǌǇũŶĞũďĞǌǌŵŝĂŶ͘
18.07. Warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla wolontariuszy Prowadzenie psycholog mgr Anna Widepuhl.
21.07͘͘^ǌŬŽůĞŶŝĞƉƌĂŬƚǇĐǌŶĞǌǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞŵƐƉƌǌħƚƵŵĞĚǇĐǌŶĞŐŽ͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŵŐƌŐŶŝĞƐǌŬĂ:ĂƌŽŶ
01.08͘ysůĞĐŝĞKĚĚǌŝĂųƵDĞĚǇĐǇŶǇWĂůŝĂƚǇǁŶĞũ,ŽƐƉŝĐũƵŵǁŚŽƌǌŽǁŝĞ͘
Od 01.08.2005ŽďũħƚŽŽƉŝĞŬČĐĂųŽĚŽďŽǁČŽŬ͘2000 pacjentów.
tĂƵůŝŽĚďǇųĂƐŝħƵƌŽĐǌǇƐƚĂDƐǌĂƑǁ͘ZŽĐǌŶŝĐŽǁĂŬŽŶĐĞůĞďƌŽǁĂŶĂ͗ŽĚƉƌĂǁŝŽŶĂƉƌǌĞǌŬĂƉĞůĂŶĂ,ŽƐƉŝĐũƵŵŬƐ͘ĚƌDĂƌĐŝŶĂ
EŝĞƐƉŽƌŬĂŝŬƐ͘<ƌǌǇƐǌƚŽĨĂdĂďĂƚŚĂ͘ǌĂĐŚŽǁĂŶŝĞŵƌĞǏŝŵƵƐĂŶŝƚĂƌŶĞŐŽŽĚďǇųŽƐŝħƉĞųŶĞǁƐƉŽŵŶŝĞŷƐƉŽƚŬĂŶŝĞƉƌǌǇ
ŬĂǁŝĞǁĂƵůŝŝǁŽŐƌŽĚǌŝĞƉƌǌǇŐƌŝůůƵ͕ŵƵǌǇĐĞŐŝƚĂƌŽǁĞũ͕ǁƐƉſůŶǇŵƑƉŝĞǁŝĞŝǁƐƉŽŵŶŝĞŶŝĂĐŚ͘KƌŐĂŶŝǌĂƚŽƌǌǇƉƌǌǇŐŽƚŽǁĂůŝ
ƉĂŵŝČƚŬŽǁĞƉƌĞǌĞŶƚǇǌǁŝČǌĂŶĞǌƚǇŵ͕ĐǌǇŵǌĂũŵƵũČƐŝħƉŽǌĂƉƌĂĐČ͘ǇųǇƚŽƐĂĚǌŽŶŬŝǌŝſų͕ƉƌǌĞƚǁŽƌǇŽǁŽĐŽǁĞ͕ƐŽŬŝ͕ŬŽŶĨŝƚƵƌǇ͕
ŬŽůŽƌŽǁĞŵǇĚĞųŬĂǌĂƉĂĐŚŽǁĞ͕ĚŽŵŽǁĞƉŝĞĐǌǇǁŽ͘dŽƉŝħŬŶĞƌŽĐǌŶŝĐŽǁĞƐƉŽƚŬĂŶŝĞǁĐĂųŽƑĐŝǌŽƌŐĂŶŝǌŽǁĂůŝƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇKĚĚǌŝĂųƵ
Opieki Hospicyjnej.
29.08͘tĂƌƐǌƚĂƚǇĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶĞĚůĂĚǌŝĞĐŝŽƐŝĞƌŽĐŽŶǇĐŚǁƌĂǌǌƉŽĐǌħƐƚƵŶŬŝĞŵǁŽŐƌŽĚǌŝĞŽƌĂǌǁƌħĐǌĞŶŝĞŵƉƌĞǌĞŶƚſǁ͘
Prowadzenie Katarzyna Znaj
17.09. Spotkanie szkoleniowe wolontariuszy
19.09͘WŝĞůŐƌǌǇŵŬĂƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁƐųƵǏďǇǌĚƌŽǁŝĂĚŽ>ŝƉŶŝĐǇDƵƌŽǁĂŶĞũ͕^ǌǇŵĂŶŽǁĂ͕^ƚĂŶŝƐųĂǁŽǁĂ͘hĐǌĞƐƚŶŝĐǌǇůŝƑŵǇǁŐƌƵƉŝĞ
8 osób.
(2 lekarze, 3ƉŝĞůħŐŶŝĂƌŬŝ͕3ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂͿ͘
15ͿĂƌǌČĚ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǁƌŽŬƵ2020ƐƉŽƚǇŬĂųƐŝħ8ƌĂǌǇ͘WŽĚũħƚŽ14ƵĐŚǁĂų͗ǁƚǇŵƵĐŚǁĂųħŽǌŵŝĂŶŝĞƐŬųĂĚƵĂƌǌČĚƵ
ǌŐųŽƐǌŽŶČĚŽ<Z^ŽƌĂǌƉŽĚũħƚŽ4ƵĐŚǁĂųǇtĂůŶĞŐŽĞďƌĂŶŝĂ͘
ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

3000

;EĂůĞǏǇŽƐǌĂĐŽǁĂđůŝĐǌďħŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

0

2.2. Informacje na temat
ŽĚďŝŽƌĐſǁŝŶŶǇĐŚ͕ŶŝǏ
wymienieni w pkt 2.1, na
ƌǌĞĐǌŬƚſƌǇĐŚĚǌŝĂųĂųĂ
organizacja

ǌŝĂųĂũČĐĞƉƌǌǇ,ŽƐƉŝĐũƵŵĞŶƚƌƵŵĨŝƌŵĂĐũŝǇĐŝĂŬŝĞƌƵũĞƐǁŽũČĚǌŝĂųĂůŶŽƑđĚŽǁƐǌǇƐƚŬŝĐŚ
ŵŝĞƐǌŬĂŷĐſǁŶĂƌǌĞĐǌƌĞǁŝƚĂůŝǌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũ͘

;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚϯ
ŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-29
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Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

ǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǌŽƐƚĂųǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
ĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ͕ŐĚǌŝĞŝŶĚǌŝĞũŶŝĞ
sklasyfikowanych.
KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂďĞǌƉųĂƚŶĞũŽƉŝĞŬŝŵĞĚǇĐǌŶĞũ
ŽƐŽďŽŵĐŝħǏŬŽŝƉƌǌĞǁůĞŬůĞĐŚŽƌǇŵ͘
tǇƉĞųŶŝĞŶŝĞŶŝƐǌǇǁƐǇƐƚĞŵŝĞŽƉŝĞŬŝǌĚƌŽǁŽƚŶĞũ͕
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
ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͘ďĂųŽƑđŽŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌħ͗ĚǁĂ
budynki (budynek Hospicjum ponad 100-letni i
nowy budynek Poradni), ogród i parking.
ďĂųŽƑđŽƑƌŽĚŽǁŝƐŬŽ͕ĞƐƚĞƚǇŬħƉƌǌĞƐƚƌǌĞŶŝ͕
ochrona i promocja zdrowia, w tym
ŽƚŽĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂƉŽŬŽŝĐŚŽƌǇĐŚ͘
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑđůĞĐǌŶŝĐǌĂǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵ
^ƚĂƌĂŶŝĂŽƑƌŽĚŬŝĨŝŶĂŶƐŽǁĞƉŽƚƌǌĞďŶĞĚŽ
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
94.99.Z
realizacji celów statutowych. Dostosowanie
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝůĞĐǌŶŝĐǌĞũ;ǌ͘h͘ǌϮϬϭϱ
ƵƐųƵŐĚŽƉŽƚƌǌĞď͗ŽƉŝĞŬĂƐƚĂĐũŽŶĂƌŶĂ͕ĚŽŵŽǁĂ
r. poz. 618, 788 i 905)
lub ambulatoryjna. Kontrakt z NFZ.
Podobnie jak w roku poprzednim w roku 2020
wykazano nad-wykonania. Organizacja akcji oraz
ƵĚǌŝĂųǁŬĂŵƉĂŶŝĂĐŚƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚƉƌŽŵƵũČĐǇĐŚ
ŝĚĞħŽƉŝĞŬŝŚŽƐƉŝĐǇũŶĞũŝƉĂůŝĂƚǇǁŶĞũ͘;ǁƌŽŬƵ
2020 bardzo ograniczone wskutek pandemii
corono-wirusa).
Wspieranie i organizacja wolontariatu
hospicyjnego. Aktywne uczestnictwo w polityce
ƐƉŽųĞĐǌŶĞũDŝĂƐƚĂŚŽƌǌſǁ͘tƐƉſųƉƌĂĐĂǌŝŶŶǇŵŝ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝƉŽǌĂƌǌČĚŽǁǇŵŝ͕ũĞĚŶŽƐƚŬĂŵŝ
resortu zdrowia
oraz instytucjami krajowymi o podobnym
ǌĂŬƌĞƐŝĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ͘:ĞƐƚĞƑŵǇĐǌųŽŶŬŝĞŵ&ŽƌƵŵ
Hospicjów Polskich.

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-29

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

ϮϰϬϳϮϳ͕ϰϲǌų
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2

ƉŽŵŽĐƐƉŽųĞĐǌŶĂ͕ǁƚǇŵƉŽŵŽĐ
rodzinom i osobom w trudnej
ƐǇƚƵĂĐũŝǏǇĐŝŽǁĞũŽƌĂǌ
wyrównywanie szans tych rodzin i
osób

Praktyka lekarska specjalistyczna. Niesienie
ďĞǌƉųĂƚŶĞũƐƉĞĐũĂůŝƐƚǇĐǌŶĞũƉŽŵŽĐǇůƵĚǌŝŽŵ͕
ŬƚſƌǌǇƵŬƌĞƐƵĐŚŽƌŽďǇƉŽƚƌǌĞďƵũČŽƉŝĞŬŝ
medycznej, troski i zrozumienia i poczucia
ďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂ͘^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞũĂŬŽƉŽĚŵŝŽƚ
ůĞĐǌŶŝĐǌǇǌĂƉĞǁŶŝĂĐĂųŽƑĐŝŽǁČŽƉŝĞŬħŶĂĚ
pacjentem w terminalnej fazie choroby
ŶŽǁŽƚǁŽƌŽǁĞũĚŽƐƚŽƐŽǁĂŶČĚŽƉŽƚƌǌĞď
ĐŚŽƌĞŐŽƉŽƉƌǌĞǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞǌĂŬųĂĚǇůĞĐǌŶŝĐǌĞ͗
Opieka Paliatywna Stacjonarna dla
ǁǇŵĂŐĂũČĐǇĐŚŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂĐũŝǌĞǁǌŐůħĚſǁ
ŵĞĚǇĐǌŶǇĐŚ͕KƉŝĞŬĂWĂůŝĂƚǇǁŶĂŵďƵůĂƚŽƌǇũŶČ
ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂƉƌǌĞǌĞƐƉſųKƉŝĞŬŝŽŵŽǁĞũ
ƉĂůŝĂƚǇǁŶĞũĚůĂƉĂĐũĞŶƚſǁƉƌǌĞďǇǁĂũČĐǇĐŚǁ
domu lub w Poradni Medycyny Paliatywnej dla
ĐŚŽƌǇĐŚ͘_ǁŝĂĚĐǌŽŶČŽƉŝĞŬħĐĞĐŚƵũĞƉŽǌĂ
86.22.Z
ƐƚĂŶĚĂƌĚĂŵŝŵĞĚǇĐǌŶǇŵŝĚďĂųŽƑđŽƐĨĞƌħ
ƉƐǇĐŚŝĐǌŶČ͕ĚƵĐŚŽǁČ͕ĨŝǌǇĐǌŶČŝƐƉŽųĞĐǌŶČ
pacjentów i ich rodzin w czasie choroby oraz w
ŽŬƌĞƐŝĞǏĂųŽďǇ͘WĂĐũĞŶĐŝŽďũħĐŝƐČŽƉŝĞŬČ
ǌĞƐƉŽųŽǁČ;ůĞŬĂƌǌ͕ƉŝĞůħŐŶŝĂƌŬĂ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐ͕
kapelan, rehabilitant, wolontariusz). Chorym,
oraz rodzinom w okresie choroby zapewniamy
ďĞǌƉųĂƚŶČƉŽŵŽĐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐǌŶČŝĚƵĐŚŽǁČ͕
poprzez indywidualne spotkania z psychologiem
i kapelanem Hospicjum. Pomocny chorym jest
ŵĂŐĂǌǇŶƐƉƌǌħƚƵŵĞĚǇĐǌŶĞŐŽ͘ĂǌǁƌŽƚŶČ
ŬĂƵĐũČǁǇƉŽǏǇĐǌĂŵǇĐŚŽƌǇŵǁŽƉŝĞĐĞĚŽŵŽǁĞũ
ƐƉƌǌħƚƵųĂƚǁŝĂũČĐǇŽƉŝĞŬħŝĂƉĂƌĂƚƵƌħŵĞĚǇĐǌŶČ͘
EĂƉŽƚƌǌĞďǇĐŚŽƌǇĐŚĚǌŝĂųĂƵƚǁŽƌǌŽŶǇǌŝĂų
Farmacji.

Ϭ͕ϬϬǌų

3

ǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌĂŶĂǌŽĐŚƌŽŶČǌĚƌŽǁŝĂ
ůƵĚǌŬŝĞŐŽ͕ƉŽǌŽƐƚĂųĂŐĚǌŝĞŝŶĚǌŝĞũŶŝĞ
sklasyfikowana.
WƌŽŵŽĐũħǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵŽƌĂǌƌĞŬƌƵƚĂĐũħƉƌŽǁĂĚǌŝ
utworzone w 2007 roku Centrum Wolontariatu
ƉƌǌǇ,ŽƐƉŝĐũƵŵ͘ǌŝĂųĂůŶŽƑđƉƌŽǁĂĚǌŽŶĂũĞƐƚǁ
oparciu o aktualne uwarunkowania prawne.
Aktywnie rozwijamy program wolontariatu wg
ǁųĂƐŶǇĐŚƐƚĂŶĚĂƌĚſǁĚŽƐƚŽƐŽǁĂŶǇĐŚĚŽ
ƐƉĞĐǇĨŝŬŝƉƌĂĐǇǁ,ŽƐƉŝĐũƵŵƉƌǌǇƑĐŝƐųĞũ
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇ
ǌǌĞƐƉŽųĞŵŵĞĚǇĐǌŶǇŵ͘ĂƚƌƵĚŶŝĂŵǇ
koordynatora wolontariatu. 2 x w roku
organizujemy szkolenia dla nowych
wolontariuszy. Realizujemy wieloetapowy proces
ƐĞůĞŬĐũŝ͕ǁŬƚſƌǇǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶŝƐČ͗ůĞŬĂƌǌ͕
promocja i organizacja wolontariatu
86.90.E
ƉŝĞůħŐŶŝĂƌŬĂ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝŬŽŽƌĚǇŶĂƚŽƌ
wolontariatu. Prowadzimy szkolenia teoretyczne
i praktyczne oraz systematyczne spotkania
tematyczne dla czynnych wolontariuszy.
tŽůŽŶƚĂƌŝĂƚũĞƐƚŶŝĞǌďħĚŶǇĚůĂƉƌĂǁŝĚųŽǁĞŐŽ
ĨƵŶŬĐũŽŶŽǁĂŶŝĂ,ŽƐƉŝĐũƵŵ͘tŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĞŶŝŽƐČ
pomoc podopiecznym Hospicjum poprzez:
ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĞ͕ƌŽǌŵŽǁħŽƌĂǌǁƐƉſųƉƌĂĐħǌ
ǌĞƐƉŽųĞŵŵĞĚǇĐǌŶǇŵ͘WƌǌĞǌǌĂĂŶŐĂǏŽǁĂŶŝĞǁ
ŽƉŝĞŬħƉŽŵĂŐĂũČĐŚŽƌǇŵƉƌǌĞǌǁǇĐŝħǏǇđ
ƉŽĐǌƵĐŝĞƐĂŵŽƚŶŽƑĐŝ
ǁƚƌƵĚŶǇĐŚĞƚĂƉĂĐŚĐŚŽƌŽďǇ͘tƌĂǌǌǌĞƐƉŽųĞŵ
ŵĞĚǇĐǌŶǇŵƵĐǌĞƐƚŶŝĐǌČǁƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝƵŝĚĞŝ
ŚŽƐƉŝĐǇũŶǇĐŚ͕ǁǇŐųĂƐǌĂŶŝƵƉƌĞůĞŬĐũŝǁƐǌŬŽųĂĐŚŝ
propagowaniu wolontariatu akcyjnego na rzecz
Hospicjum

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
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ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
W<ϮϬϬϳŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚ
ƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

Lp.

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞ
kodu(-ów) PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚϯŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

Numer Kodu (PKD)

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ
ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯϭϵϯϲϬϰ͕ϴϴǌų
ϯϬϲϰϵϵϲ͕ϭϲǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) przychody finansowe
ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϰϴϮ͕ϰϯǌų
ϭϮϴϭϮϲ͕Ϯϵǌų

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

w
tym:

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ
ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-29

ϯϭϳϵϬϳ͕ϯϱǌų
ϮϳϱϮϭϰϲ͕ϲϵǌų
ϲϮϯϲϬ͕ϴϴǌų
Ϯϲϰϲϳϴϱ͕ϴϭǌų
ϰϯϬϬϬ͕ϬϬǌų
Ϭ͕ϬϬǌų
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Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϭϬϬϯϬϯ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

ϮϲϬ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϴϵϯϭϵ͕ϭϳǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϭϲϲϲ͕ϬϬǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

ϵϬϱϳ͕ϴϯǌų

e) ze spadków, zapisów

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ

Ϭ͕ϬϬǌų

ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

ϮϯϮϰϳ͕ϴϰǌų

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘^ƚĂŶƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂƉŝĞƌǁƐǌǇĚǌŝĞŷ
roku sprawozdawczego

ϮϬϳϲϱϰ͕ϵϵǌų

ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ

ϮϰϬϳϮϳ͕ϰϲǌų

ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
1 ĂŬƵƉŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǁŚŽƌǌŽǁŝĞƉƌǌǇƵů͘^ǌƉŝƚĂůŶĞũϮϰ

ϲϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

2 ĂŬƵƉĨĂƌŵĂĐĞƵƚǇŬſǁ͕ĂƌƚǇŬƵųſǁŵĞĚǇĐǌŶǇĐŚũĞĚŶŽƌĂǌŽǁĞŐŽƵǏǇƚŬƵ͕ĂƌƚǇŬƵųſǁŚŝŐŝĞŶŝĐǌŶǇĐŚ
oraz media

ϴϭϯϮϬ͕ϯϯǌų

3 ĂĚĂŶŝĂƉĂĐũĞŶƚſǁ͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĂŶŝƚĂƌŶǇ͕ƵƐųƵŐŝƉƌĂůŶŝĐǌĞ͕ǁǇǏǇǁŝĞŶŝĞŝŝŶŶĞ

ϳϴϯϳϳ͕ϳϭǌų

4 WƌǌĞŐůČĚǇƐĞƌǁŝƐŽǁĞƐƉƌǌħƚƵ͕ǌĂŬƵƉǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂ

ϮϭϬϮϵ͕ϰϮǌų

ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ
1 Cele statutowe

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗

ϮϰϬϳϮϳ͕ϰϲǌų

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϯϯϬϰϯϯϮ͕ϭϵǌų

ϮϰϬϳϮϳ͕ϰϲǌų

ϯϮϵϬϬϰϵ͕ϱϯǌų

ϮϰϬϳϮϳ͕ϰϲǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

d) koszty finansowe

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

e) koszty administracyjne

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-29

ϭϮϲϯϰ͕ϲϱǌų

Ϭ͕ϬϬǌų
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ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ

ϭϲϰϴ͕Ϭϭǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ͲϮϮϱϬϱϯ͕ϯϳǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

Ϭ͕ϬϬǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

Ϭ͕ϬϬǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

Ϭ͕ϬϬǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝ͘tƉƌǌǇƉĂĚŬƵ
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych ƉŽĚĂđĚŽĚĂƚŬŽǁŽŬǁŽƚħͿ

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;EĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵď
ĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞǏĞůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-29

31 osób
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ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

27,75 etatów

24 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
24 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
0 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũĐǌǇ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐŬƌſƚƐǌǇŶŝǏϯϬ
dni
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-29
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3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝprzez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

40 osób

33 osób
7 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ
- wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

]á
]á

- nagrody

]á

- premie

]á

ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ

]á

ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

]á

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ
4͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗1͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
cywilnoprawne); 2͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌ12;ŵŝĞƐŝħĐǇͿ3͘ƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌůŝĐǌďħĐǌųŽŶŬſǁǌĂƌǌČĚƵͿ

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á
]á
]á
]á
]á

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-29
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

]á

:\QDJURG]HQLH]DVDGQLF]HREHMPXMHUyZQLHĪGRGDWNRZH
Z\QDJURG]HQLHSLHOĊJQLDUHN]JRGQLH]5R]SRU]ąG]HQLHP
Ministra Zdrowia z dnia 8ZU]HĞQLD2015 r. w sprawie
RJyOQ\FKZDUXQNyZRXG]LHODQLHĞZLDGF]HĔ]GURZRWQ\FK
,QQHĞZLDGF]HQLDWRGRGDWNRZHZ\QDJURG]HQLHZUDPDFK
realizacji projektu grantowego - umowa nr COVID-19.12.10
w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘^ƚĂƚƵƚŽǁĂƉŽĚƐƚĂǁĂƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
s///͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚŐųſǁŶǇĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

1 ǌŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌǌĞĐǌŽƐſďǌĞ Pomoc pozamedyczna
ƐĐŚŽƌǌĞŶŝĂŵŝƉƌǌĞǁůĞŬųǇŵŝ podopiecznym hospicjum w
lub/i nieuleczalnie chorych Chorzowie i ich rodzinom w
okresie choroby, pomoc
ƌŽĚǌŝŶŝĞǁŽŬƌĞƐŝĞǏĂųŽďǇŽƌĂǌ
ƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
hospicyjnej
2 Wspieranie organizacji i
promocji wolontariatu
hospicyjnego oraz nabór
nowych wolontariuszy

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

hƌǌČĚDŝĂƐƚĂŚŽƌǌſǁtǇĚǌŝĂų
ĚƌŽǁŝĂŝWŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ

ϯϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

^ǌŬŽůĞŶŝĂ͕ǁǇƉŽƐĂǏĞŶŝĂǁ
hƌǌČĚDŝĂƐƚĂŚŽƌǌſǁtǇĚǌŝĂų
ŶŝĞǌďħĚŶĞŶĂƌǌħĚǌŝĂ͕ŝŶƚĞŐƌĂĐũĂ ĚƌŽǁŝĂŝWŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ
i pozyskiwanie nowych osób do
wolontariatu hospicyjnego

ϭϯϬϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ
ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ
ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-29
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Lp

Nazwa zadania
1 _ǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŽƉŝĞŬŝ
zdrowotnej ,opieka
ĚųƵŐŽƚĞƌŵŝŶŽǁĂ͕ŽƉŝĞŬĂ
paliatywna/hospicyjna

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĂŬųĂĚſǁ
Narodowy Fundusz Zdrowia
Leczniczych : Opieka Paliatywna
Ambulatoryjna i Stacjonarna.

Kwota
Ϯϲϰϲϳϴϱ͕ϴϭǌų

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

Lp.

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

REGON

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale

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

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁ
ƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

=Z\F]DMQH:DOQH=HEUDQLHGQLD]DWZLHUG]LáRVSUDZR]GDQLDPHU\WRU\F]QHLILQDQVRZH6WRZDU]\V]HQLD

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

%DUEDUD.RSF]\ĔVND

ƌƵŬ͗E/tͲZ^K͕ĂƚĂǌĂŵŝĞƐǌĐǌĞŶŝĂǁďĂǌŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷKWW͗2021-06-29

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ

2021-06-29
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