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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
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Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-09-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. GLIWICE

Powiat M. GLIWICE

Ulica DASZYŃSKIEGO Nr domu 29 Nr lokalu 

Miejscowość GLIWICE Kod pocztowy 44-101 Poczta GLIWICE Nr telefonu 32 2310402

Nr faksu 32 2310402 E-mail biuro@hospicjum.gliwice.pl Strona www www.hospicjum.gliwice.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-03-08

2005-04-20

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27288327600000 6. Numer KRS 0000001834

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Szymczyk Prezes TAK

Leszek Strzelecki Wiceprezes TAK

Izabela Żukowska Sekretarz TAK

Jolanta Wawrzynek Członek TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marek Wójtowicz Przewodniczący TAK

Barbara Steczkiewicz Sekretarz TAK

Ewa Krajka Członek TAK

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM" W GLIWICACH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Ochrona i promocja zdrowia, w szczególności zapewnienie opieki 
medycznej osobom ciężko i przewlekle chorym ze szczególnym 
uwzględnieniem osób chorych terminalnie.
2. Podejmowanie wszechstronnych i aktywnych działań mających na celu 
zaspokojenie wielorakich cielesnych, psychicznych i duchowych potrzeb 
osób chorych z niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, zagrażającą 
życiu, postępującą chorobą oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia 
opiekunom w okresie choroby i osieroceniu po stracie bliskiej osoby.
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Ratownictwo i ochrona ludności.
5. Promocja i organizacja wolontariatu.
6. Działalność charytatywna.
7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin.
8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz aktywizacja 
społeczna osób starszych.
9. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka.
10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- prowadzenie ośrodków ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki paliatywnej,
- propagowanie idei i metody opieki nad ludźmi ciężko chorymi i 
osamotnionymi, zwłaszcza znajdującymi się w końcowym okresie życia lub 
niemającymi właściwych warunków domowych do leczenia i walki z 
chorobą,
- organizowanie i prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, 
szkoleniowej, edukacyjnej, naukowej, badawczej, innowacyjnej, 
wydawniczej, promocyjnej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, 
turystycznej, ekologicznej i innych umożliwiających głównie dostęp do 
wiedzy i umiejętności poprzez różne formy działań tj. spotkania, 
doradztwo, konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria, wyjazdy, 
konkursy, tagi i inne,
- propagowanie informacji o działalności Stowarzyszenia za pomocą 
środków masowego przekazu oraz samodzielne wydawanie publikacji 
poświęconych aktywności Stowarzyszenia,
- współdziałanie ze strukturami ochrony zdrowia,
- zbiórkę środków na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia
- wspieranie powstawania i działalności domów hospicyjnych,
- współpracę z ośrodkami hospicyjnymi o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym,
- inną działalność niewskazaną powyżej, która będzie służyła realizacji 
celów Stowarzyszenia,
- promocję i organizację wolontariatu,
- zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych angażować się na rzecz 
realizacji celów Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

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

Osoby prawne

1243

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. Pozyskano środki finansowe od jednostek samorządu terytorialnego na rozbudowę. 

2. W okresie kadencji Zarządu udzielono dofinansowania do różnych form edukacji - w tym specjalizacji, kursów i szkoleń.

3. Zakupiono sprzęt medyczny zarówno dla Stacjonarnego Ośrodka Opieki Paliatywnej jak i Zespołu Domowej Opieki 
Paliatywnej.

4. Ilość zatrudnionych (różne formy umów) na dzień  01.06.2021 r. – 69 osób w tym:
    • pielęgniarek i pielęgniarzy: 29 
    • 12 lekarzy 
    • 1 farmaceuta na umowie o pracę
    • 4 psychologów (3 osoby na umowie o pracę 1 osoba na umowie cywilno prawnej)
    • 4 rehabilitantów na umowie o pracę
    • 7 opiekunów osób medycznych na umowie o pracę
    • 1 kapelan na umowie o pracę
    • 6 osób pracowników niemedycznych
    • 3 osoby w administracji na umowie o pracę
    • 1 pracownik techniczny na umowie o pracę
       1 koordynator wolontariatu na umowie cywilnoprawnej
    
   5. Zakłady Lecznicze posiadają pełną akredytację do specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej dla 9 lekarzy. Natomiast 
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” stale współpracuje z różnymi placówkami kształcącymi w zawodach 
medycznych, w tym ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach w zakresie kształcenia przed dyplomowego (studenci 
pielęgniarstwa, medycyny i fizjoterapii) oraz stanowi bazę dydaktyczną dla zajęć praktycznych kursów pielęgniarstwa opieki 
paliatywnej i opieki długoterminowej)

6. W roku 2021 udzielono :
a) w Poradni Medycyny Paliatywnej – 1326 porad 
b) w Zespole Domowej Opieki Paliatywnej – 50 936 osobodni 
c) w Stacjonarnym Ośrodku Opieki Paliatywnej – 47 209 osobodni
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

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 szpitali. Oddział Medycyny 
Paliatywnej został stworzony dla dopełnienia 
domowej formy opieki nad pacjentem. Pod 
opiekę stacjonarną przyjmujemy osoby chore, 
nad którymi opieka nie jest możliwa w 
warunkach domowych, osoby wymagające 
hospitalizacji na czas leczenia przyczynowego 
oraz osoby będące pod opieką domową w celu 
czasowego odciążenia rodziny pacjenta. 
Świadczona opieka jest opieką 
interdyscyplinarną sprawowaną przez zespół 
lekarzy, pielęgniarek, psychologów, 
rehabilitantów, kapelana, pracowników 
niemedycznych i wolontariuszy. Sale pacjentów 
przypominają bardziej pokoje niż sale szpitalne. 
Domowa atmosfera sprzyja lepszemu 
samopoczuciu chorych i pomaga im 
przystosować się do nowego otoczenia. 
Domową Opieką Paliatywną obejmowani są 
pacjenci którzy mają zapewnioną opiekę 
najbliższych przy wsparciu medycznym zespołu 
lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, 
psychologów. Edukujemy rodziny w zakresie 
opieki nad chorym wzmacniając ich pewność i 
poczucie bezpieczeństwa.

86.10.Z 689 907,54 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 9 010 124,89 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 093 394,38 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 7 296,42 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 5 488,29 zł

d) przychody finansowe 193,87 zł

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)

Badania naukowe i prace rozwojowe w 
dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych. Zespół specjalistów złożony 
z lekarzy i pielęgniarek prowadzi wspólnie z 
ośrodkami badawczymi badania kliniczne 
nad lekami przeciwbólowymi nowej 
generacji w zgodzie z nauką i wytycznymi 
Światowej Organizacji Zdrowia, 
obowiązującymi od 1986 r., które zalecają 
podejmowanie wszelkich wysiłków 
zmierzających do ograniczenia cierpienia. 
Badania mają na celu znalezienie środka do 
walki z bólem towarzyszącym pacjentom 
chorym na nowotwory, gdyż ból jest 
jednym z najważniejszych problemów z 
jakimi zmaga się współczesna medycyna.

72.19.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 58.19 Z

Pozostała działalność wydawnicza. Sprzedaż kalendarzy. W roku 2021 miała miejsce XXII 
edycja akcji pod nazwą "Kalendarz Hospicyjny". Akcja polega na sprzedaży kalendarzy 
zaprojektowanych i wykonanych przez Pana Zygmunta Suchańskiego. Prócz treści 
komercyjnych, zawiera on informacje dotyczące działalności Hospicjum Miłosierdzia Bożego. 
Dzięki szerokiej publikacji z powodzeniem propagowana jest idea hospicyjna a społeczeństwo 
staje się bardziej wyczulone na problemy wynikające z choroby, biedy, ubóstwa i ludzkich 
tragedii. Kalendarz jest rozprowadzany wśród mieszkańców Gliwic oraz miejscowości 
znajdujących się w promieniu 30 km od siedziby Hospicjum. Mając na uwadze całokształt 
działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach, działalność 
wydawnicza stanowi jej znikomy procent.
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711 549,34 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 758 947,27 zł

e) pozostałe przychody 903 751,93 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 093 570,39 zł

2.4. Z innych źródeł 446 057,89 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 1 541 490,82 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 689 907,54 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 II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

1 Rozbudowa i przebudowa budynku Hospicjum Miłosierdzia Bożego (roboty budowlane etap II), 
wykonanie prac ogólnobudowlanych i robót dodatkowych (strop żelbetowy)

558 776,80 zł

2 Wsparcie zakładów leczniczych poprzez sfinansowanie zakupu farmaceutyków, artykułów 
medycznych jednorazowego użytku, artykułów higienicznych, transportu sanitarnego, badań 
pacjentów, itp.

131 130,74 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

130 786,00 zł

6 453 441,27 zł

62 220,00 zł

112 500,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

3 897,00 zł

646 952,91 zł

50 389,31 zł

218 743,40 zł

168 099,48 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

5 488,29 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -49 591,80 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -6 399,58 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 8 230 963,17 zł 689 907,54 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

8 142 986,18 zł 689 907,54 zł

13 696,00 zł 0,00 zł

2 583,00 zł

149,41 zł

63 834,57 zł

7 714,01 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 2 905,29 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie 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, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

60 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 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)

49,65 etatów

16 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

3 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

695 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

27 osób

668 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 827 342,32 zł

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

4 827 342,32 zł

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 ciągu 
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, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

5 293,14 zł

35 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

35 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 687 372,54 zł

4 294 758,80 zł

- nagrody

- premie

199 998,27 zł

75 337,00 zł

- inne świadczenia 117 278,47 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 139 969,78 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 827 342,32 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
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 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 
Inne świadczenia to dodatkowe wynagrodzenie w ramach 
realizacji projektu grantowego - umowa nr COVID-
19.02.12.25 w ramach programu operacyjnego "Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020".

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 "Wsparcie dla pracowników 
hospicjum" w ramach 
Marszałkowskiego Budżetu 
Obywatelskiego II edycja

Przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu, integracja 
personelu i redukcja stresu 
związanego z wykonywaniem 
obowiązków oraz edukacja 
personelu hospicjum

Urząd Marszałkowski Województwa 
śląskiego

62 220,00 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

27 387,84 zł

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

1 Kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia

Świadczenia opieki zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia 6 453 441,27 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Małgorzata Szymczyk Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-09-06
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