Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
Hospicjum św. Tomasza Ap. w Sosnowcu
w okresie od 1.01. do 31.12.2010r.

Dane organizacji : Hospicjum św. Tomasza Ap. , 41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 1 ,
tel./fax 32 2932313 / tel.322908107, email: hospicjum-swtomasza@wp.pl
www.hospicjum.sosnowiec.pl
Stowarzyszenie wpisane do KRS : 12.05.1997r. pod nr 0000056797
Regon: 273512458, NIP 644-24-83-524

Władze stowarzyszenia: wybrane na Walnym Zebraniu Wyborczym w dn.16.03.2010r.pracowały
w następującym składzie:
Członkowie Zarządu :
Małgorzata Czapla – Prezes Zarządu
Ewa Mężyk – WicePrezes Zarządu
Beata Bandura – Skarbnik Zarządu
Marzena Swoboda-Dzideczek ,
Andrzej Klimczak - Członek Zarządu
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Małgorzata Kowacz – Przewodnicząca Komisji
Tomasz Sadowski – Członek Komisji
Dariusz Leśniewski - Członek Komisji

Liczba członków : członków zwyczajnych – 36, wspierających – 11, honorowych - 6
Misja, Cele statutowe stowarzyszenia :
Misją stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej opieki medycznej, psychologicznej i duchowej dla
nieuleczalnie chorych, głównie na choroby nowotworowe, zapewnienie wsparcia choremu oraz
rodzinie w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia.
1. Celem stowarzyszenia jest w rozumieniu art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.Nr 96 poz.873 ):
- niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalność charytatywna,
- ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz rodziny,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- upowszechnianie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania ,
- promocja i organizacja wolontariatu .
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2. Stowarzyszenie prowadzi działalność w szczególności na rzecz osób ciężko chorych w
terminalnym okresie choroby, głównie nowotworowej oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie
sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci.
3. Stowarzyszenie propaguje idee opieki hospicyjnej, jednocząc ludzi dobrej woli gotowych
udzielać pomocy i opieki o której mowa w pkt. 2. Stowarzyszenie podejmuje działania promocji i
organizacji wolontariatu na rzecz opieki hospicyjnej.

Finansowanie
Opieka hospicyjna jest całkowicie bezpłatna dla chorych i ich rodzin.
Wszystkie cele statutowe oraz pełny zakres opieki były realizowane przez członków stowarzyszenia,
pracowników i wolontariuszy, a finansowane ze składek członkowskich stowarzyszenia , środków
pochodzących z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisanego na realizację
świadczeń medycznych dla nieuleczalnie chorych , dotacji Urzędu Miasta Sosnowiec oraz z
Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, darowizn osób fizycznych i prawnych, 1%odpisów
podatkowych od osób fizycznych oraz prawnych przysługujących organizacji posiadającej status
Organizacji Pożytku Publicznego.
1% za 2007r.

1% za 2008r.

1% za 2009r.

zł.141.324,99

zł.204.014,85

zł. 249.356,23

Zakres i formy prowadzenia działalności statutowej
Powołany przez stowarzyszenie NZOZ Hospicjum realizuje opiekę medyczną w zakresie:
1. Poradni Opieki Paliatywnej
2. Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej
Liczba beneficjentów w okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym objęto domową opieką hospicyjną 499chorych ( 85 chorych z roku 2009 i
414chorych nowo zarejestrowanych w 2010r. ) Doliczając choćby tylko jedną osobę z grona
najbliższej rodziny lub opiekunów, opiekujących się chorymi, a będących również podmiotem opieki
hospicyjnej, liczba ta stanowiła około 1000 osób. Szczególną troską objęte są dzieci w liczbie 40.
Liczba chorych objętych opieką poradnianą to około 100 osób, bo część chorych przeszła w pewnym
momencie pod opiekę domową.
Charakterystyka chorych
Chorzy objęci opieką w Poradni Opieki Paliatywnej to chorzy w miarę dobrej kondycji , mobilni,
mogący dojechać do siedziby hospicyjnej. Chorzy Ci mogli również, w razie potrzeby, korzystać z
wizyt domowych lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa wykonanych w ramach wizyt
poradnianych. Czasem chorzy, u których stan zdrowia pogarszał się mogli być przeniesieni do opieki
domowej
Chorzy objęci opieką przez Zespół Hospicyjnej Opieki Domowej to chorzy z zaawansowanym
rozpoznaniem nowotworowym i ok.4% osób z innymi rozpoznaniami. Chorzy cierpieli na choroby
nieuleczalne, wyniszczające, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, z powodu złego stanu
zdrowia pozostający w swoich domach. Średni czas sprawowania opieki 64dni.
Charakterystyka opieki hospicyjnej
Po dokonaniu rejestracji, domowy zespół opieki hospicyjnej składał wizytę w domu chorego. Lekarz
przeprowadzał wywiad, badał chorego i ustalał leczenie objawowe prowadzące do opanowania bólu
oraz ograniczenia wszystkich innych dolegliwości rozwijającej się choroby. Pielęgniarka koordynująca
określała zakres opieki pielęgnacyjno-pielęgniarskiej. Wizyty lekarskie i pielęgniarskie ustalane były w
zależności od potrzeb i stanu chorego ale nie mniej jak 1 wizyta lekarska na 2 tygodnie, pielęgniarskie
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2-3 razy w tygodniu , w uzasadnionych przypadkach codziennie, nawet kilka razy dziennie, również w
weekendy i święta.
Hospicjum zapewniało opiekę całodobową tzn.: w ciągu dnia w formie wizyt domowych , a w nocy w
formie dyżurów pielęgniarskich pod telefonem. Każdego dnia po godzinie 16-tej telefon hospicyjny
przełączany był automatycznie na telefon pielęgniarki dyżurującej. W razie potrzeby zapewniane
były wizyty w domach chorych w trybie wyjazdów interwencyjnych.
Opiekę medyczną w okresie sprawozdawczym zapewniało : 16 lekarzy różnych specjalności: 2
neurologów, 2 anestezjologów, 3 internistów, 2 laryngologów, psychiatra, dermatolog, pediatra,
chirurg, specjalista chorób zakaźnych, 2 stomatologów, 20 pielęgniarek, pracownik socjalny,
rehabilitant, 2 psychologów.
W okresie sprawozdawczym złożono 2678 wizyt lekarskich, 11593 wizyt pielęgniarskich.
W skład zespołu hospicyjnego wchodził również psycholog, kapelan oraz wolontariusz niemedyczny,
włączani do opieki na życzenie chorego lub rodziny . W okresie sprawozdawczym wykonano: 525
wizyt wolontariusza niemedycznego u chorego w domu, 119 wizyt psychologa , 57 wizyty kapelana,
16 wizyt terapeutki, 17wizyty stomatologa, 835 wizyt rehabilitanta, 13 wizyt masażysty, 16wizyt
terapeuty.
Dla każdego naszego chorego, przez cały czas sprawowania nad nim opieki hospicyjnej, prowadzona
była pełna dokumentacja zakresu naszych działań lekarskich, pielęgniarskich i innych. Dokumentacja
ta spełniała wymagania stawiane nam przez NFZ oraz dodatkowo obejmowała statystykę w różnych
układach, prowadzoną dla własnych potrzeb stowarzyszenia.

Działania na rzecz rodzin naszych chorych
Równolegle z opieką nad chorym sprawowana była opieka nad jego rodziną. Sprawowanie opieki nad
ciężko chorym często wykracza poza możliwości osoby, która zdecydowała się na sprawowanie opieki
domowej nad swoim najbliższym i która podjęła niemały wysiłek towarzyszenia mu aż do kresu jego
życia. Nasze działania zmierzały do udzielania wsparcia merytorycznego z zakresu wykonywania
konkretnych czynności pielęgnacyjnych, wsparcia psychicznego i duchowego w formie gotowości
śpieszenia z pomocą i udzielania życzliwych rad, pomocy w opanowaniu uczuć i emocji . W związku
z tym organizowane były w każdy 3-ci wtorek spotkania z psychologiem dla osób potrzebujących
wsparcia lub nieradzących sobie z w okresie żałoby.
Biorąc pod uwagę źródła utrzymania naszych chorych, tych którzy są skromnie materialnie uposażeni
wspieraliśmy regularnie, wyposażając w paczki żywnościowe, czystościowe, leki, materiały
opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, wykupując recepty z zaordynowanymi lekami.
Ponadto dla jednej z rodzin zostały zakupione materiały malarskie oraz dla 7 rodzin zakupiono opał
na zimę.
W roku 2010 prawie dwukrotnie wzrosła ilość dzieci objętych przez nas wsparciem. Na początku roku
otoczyliśmy opieką 21 dzieci, na koniec roku 40 dzieci. We współpracy z Fundacją Hospicyjną w
Gdańsku dzieci otrzymały paczki z okazji Dnia Dziecka, wyprawki szkolne, pokryte zostały koszty
obiadów w szkole dla 4 dzieci oraz zakupiono bilety trzymiesięcznego przejazdu dla trzech osób.
Chcieliśmy być wsparciem dla dzieci zarówno w czasie roku szkolnego jak i czasie wakacji. Wiele
cennych inicjatyw na rzecz dzieci zostało zrealizowanych w ramach realizowanych programów z
dotacji uzyskanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Programy realizowane przez stowarzyszenie:
1. Ze środków budżetu gminy w kwocie 5.000,00 zł na podstawie rozstrzygnięcia konkursu dla
organizacji pozarządowych w zakresie : Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, rehabilitacyjne i
edukacyjne dla nieuleczalnie chorych mieszkańców miasta Sosnowca.
2. Ze środków budżetu gminy w kwocie 2.000,00zł. Na podstawie rozstrzygnięcia konkursu z zakresu
kultury na zorganizowanie I-szego żonkilowego festiwalu i koncertu muzycznego w teatrze.
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3. Ze środków budżetu Województwa Śląskiego zrealizowano 3 konkursy ogłoszone przez Regionalny
Ośrodek Polityki Socjalnej, na łączną kwotę 29.810,00 zł:
a) program „Wspieranie dzieci z rodzin będących pod opieką Hospicjum Św. Tomasza Ap. w 2010r.”
na kwotę 4.560,00 zł . Program ten obejmował:
- wsparcie psychologiczne – skorzystało 9 dzieci,
- zorganizowanie imprezy na dzień dziecka dla dzieci w wieku szkoły podstawowej – było to wyjście
do kina dla 17 osób,
- w czasie wakacji zorganizowanie kilku spotkań zabawowo-rekreacyjnych m.in. wizyta w Planetarium
sosnowieckim, pobyty na basenie, wyjścia do miejsc zabaw.
- zorganizowanie imprezy „Pożegnanie wakacji” i obdarowanie dzieci wyprawkami szkolnymi, które
obejmowały, zeszyty, bloki, przybory szkolne, strój sportowy oraz piórniki, plecaki - dla 24 dzieci
- zorganizowanie wyjścia na kręgle dla starszych dzieci i młodzieży dla 14 dzieci,
zorganizowanie imprezy mikołajkowej i obdarowanie dzieci paczkami mikołajkowymi dla 40.
b) program „Funkcjonowanie i rozwój wypożyczalni sprzętu medycznego w Hospicjum Św. Tomasza
Ap. w Sosnowcu jako wsparcie w opiece nad chorymi”, na kwotę 20,650,00 zł. W ramach programu
zakupiono łóżko medyczne, koncentratory tlenu, chodziki, podpórki pod plecy, materace
przeciwodleżynowe.
c) Program „ Możesz liczyć na naszą pomoc”- informowanie o opiece hospicyjnej w Sosnowcu, na
kwotę 4.600,00 zł. W ramach programu sfinansowano wydruk materiałów informacyjnych o
działalności hospicyjnej: ulotek, plakatów, teczek oraz bajeru na murze w sąsiedztwie hospicjum.

Materialne zabezpieczenie opieki hospicyjnej
Hospicjum dysponuje magazynem sprzętu ( łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe,
wózki inwalidzkie, wózki toalety, chodziki, balkoniki, laski, koncentratory tlenu, ssaki , udogodnienia
dla obłożnie chorych itp.) z którego nasi chorzy korzystali bezpłatnie.
Nasza opieka mogła być organizowana na ogromnym terytorium dzięki osobowym samochodom
hospicyjnym, dzięki którym szybko i sprawnie mogliśmy pokonywać każdą odległości docierając do
domu chorego. Trzy samochody hospicyjne usprawniły naszą opiekę, ale też podniosły znacznie
koszty naszych świadczeń , ponieważ ponosiliśmy koszt paliwa oraz inne koszty związane z
utrzymaniem własnych środków transportu m.in. koszty ubezpieczenia i napraw ( zwłaszcza
darowanego samochodu, który w chwili obecnej ma już 11lat ).

Wolontariat:
Nasze stowarzyszenie propaguje stale ideę wolontariatu i podkreśla jego wagę. Wysiłkiem Zarządu
jest podtrzymanie jego udziału w realizacji celów statutowych, choć dla lepszej ich skuteczności i
jakości stosowane były różne formy zatrudnienia. Każdy członek stowarzyszenia w liczbie 36 oraz
każdy zatrudniony pracownik jest w pewnym stopniu wolontariuszem. Ich wkład wolontarialny
polega na wykonywaniu część swoich zadań nieodpłatnie. Również Zarząd stowarzyszenia od
początku istnienia hospicjum pracował społecznie.
Wolontariat hospicyjny to wolontariat zaangażowany do opieki nad chorym oraz tzw. wolontariat
akcyjny. Każdy udział wolontarialny jest odnotowywany i doceniany. W okresie sprawozdawczym
złożono wolontarialnie: 245 wizyt lekarzy, 532 wizyt pielęgniarskich, 525 wizyt wolontariuszy
niemedycznych w domu chorych oraz ok. 207godzin w formie prac w siedzibie hospicyjnej .
Duże znaczenie dla rozwoju idei opieki hospicyjnej w naszym mieście miał również wolontariat tzw.
akcyjny. Dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół sosnowieckich, którzy włączali się w różne
przedsięwzięcia organizowane przez nasze hospicjum .

Ważniejsze wydarzenia w roku 2010:
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19 stycznia - spotkania świąteczne Bożonarodzeniowe coroczne spotkanie, na które zostały
zaproszone rodziny hospicyjne, goście, wolontariusze, pracownicy i członkowie stowarzyszenia. W
ramach tej uroczystości odbyło się przedstawienie Jasełkowe wykonane przez młodzież z Zespołu
Szkół Architektoniczno- Budowlanych w Sosnowcu.
20 marzec - w okresie Wielkiego Postu aktywnie uczestniczyliśmy w ulicznej Drodze Krzyżowej
przygotowanej przez wolontariuszy na trasie od parafii św. Tomasza Ap., do św. Łukasza.
Współpraca z kurią – korzystaliśmy z pozwolenia wydanego przez ks. biskupa G.Kaszaka o możliwości
przeprowadzenia raz w roku każdej parafii diecezji zbiórki na rzecz budowy domu hospicyjnego.
Zbiórki zostały przeprowadzone m.in. w dniach 21.03, 21.04, 23.05
Współpraca z MOSIR-em – która procentowała korzystaniem w bardzo promocyjnej cenie przez
naszych wolontariuszy oraz rodziny osierocone z basenu miejskiego na ul. Żeromskiego.
Ogólnopolska kampania Społeczna „Pola Nadziei”
Po raz kolejny nasze hospicjum włączyło się do Kampanii Społecznej „Pola Nadziei”. Celem kampanii
jest szerzenie idei opieki hospicyjnej, uwrażliwianie społeczeństwa, dzieci i młodzieży na potrzeby
osób ciężko chorych. Kampania zainaugurowana mszą św. i sadzeniem żonkilowych cebulek w
październiku 2009r.prowadzona była przez cały czas w postaci spotkań w szkołach i przedszkolach, a
Finał Kampanii został zaplanowany w formie I-szego Żonkilowego Festiwalu Przyjaciół Hospicjum.
Festiwal obejmował: ścinanie żonkili, kwesty na ulicach miasta, I Charytatywny Koncert aktorów
Teatru Zagłębia, Teatru Rozrywki z Chorzowa i ich przyjaciół. Z uwagi na tragiczne wydarzenia
Katastrofy Lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia została odwołana część artystyczna,
występy dzieci i młodzieży, zespołów muzyczno-wokalnych, pokazy grup sportowych itp. a koncert
został przesunięty na 10 maja.
23 kwietnia ulicami naszego miasta przeszedł II Marsz Nadziei, w którym uczestniczyło około 2000
osób. Marsz w swojej symbolice solidarności z osobami nieuleczalnie chorymi, zawierał też elementy
łączności i pamięci o tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej oraz współczucie dla osób
pozostających w bólu i żałobie po stracie swych bliskich. Na zakończenie marszu odbyło się
plenerowe spotkanie w Parku Sieleckim, podczas którego zostały wręczone nagrody, wyróżnienia,
najmłodsi zostali zaproszeni do zabawy; malowali kredą na płycie chodnikowej, wszyscy wysłuchali
części artystycznej .
25 maja Katedra p/w WNMP msza św. wieńcząca kampanię Pola Nadziei 2010. Po Mszy św. odbyła
się kwesta do specjalnie oznakowanych puszek w zamian za żonkila - żonkilowe broszki.
W dniu 27 Maja - mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Tarach Pracy i Edukacji organizowanych przez
Wyższej Szkole „Humanitas” w Sosnowcu,. Zaprezentowaliśmy własną ofertę pracy nieodpłatnej, w
charakterze wolontariusza hospicyjnego, możliwości odbycia praktyk psychologiczno-pedagogicznych
w naszej placówce.
03-04 czerwiec Dni Sosnowca w tym roku stały się dla nas wspaniałą okazją do zapoznania
społeczności sosnowieckiej z działalnością hospicyjną. W miejscu centralnych obchodów zostało
zainstalowane stoisko hospicyjne. Pracownicy i wolontariusze chętnie udzielali informacji, porad
dotyczących pracy i zakresu naszej opieki. Można również było zmierzyć ciśnienie tętnicze i uzyskać
poradę pielęgniarską.
12 czerwiec Plac Papieski Podobnie jak w minionym roku, również w tym zaakcentowaliśmy swoją
obecność na Placu Papieskim. Wszyscy odwiedzający nasze stoisko mogli zapoznać się działalnością
hospicjum, poznać zakres i formę opieki, zaopatrzyć się w materiały informacyjne, a także wesprzeć
nasze działania budowy Domu Hospicyjnego, zakupując cegiełki o nominałach 25 zł, 50 zł i 100 zł.
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17 czerwca Dzień skupienia jak zwykle jeden dzień w roku poświęcony został na rozważania
duchowe i modlitwę przy udziale i pomocy naszych księży ks. Witloda, ks. Jana i ks. Grzegorza.
23-25 sierpień Pielgrzymka piesza do Częstochowy - kolejny raz podjęliśmy się opieki medycznej
nad pielgrzymami zmierzającymi do sanktuarium częstochowskiego w zagłębiowskiej pielgrzymce na
Jasną Górę. Przedstawiciele lekarzy, pielęgniarek i wolontariuszy niemedycznych uczestniczyli w
pielgrzymce, zabezpieczając medycznie dolegliwości strudzonych pielgrzymów.
12 wrzesień Pielgrzymka chorych do sanktuarium Maryjnego w Czeladzi - zaproszeni zostaliśmy do
uczestnictwa w uroczystej mszy św. dla chorych celebrowanej przez biskupa Grzegorza Kaszaka. Przy
sanktuarium zorganizowaliśmy stoisko informacyjne dla wszystkich zainteresowanych opieką
hospicyjną.
18-19 wrzesień Wyjazdy plenerowe - spędziliśmy 2 dni tym razem w górach ze zdobyciem
najwyższego szczytu w Beskidach : Babiej Góry. Co prawda nie był to typowy wyjazd integracyjny, ale
oddolna inicjatywa spędzenia wspólnie wolnego czasu. Choć w wyjeździe nie uczestniczyło wiele
osób, ze względu na konieczność pokrycia indywidualnie kosztów w całości, to jednak rezultat małej
integracji został osiągnięty i odczucia były bardzo dobre.
Ogólnopolska kampania ‘”Hospicjum to też życie”.
W tym roku kampania odbywała się pod hasłem: pomocy dzieciom osieroconym. Ta pomoc
organizowana była przez cały rok. W ramach kampanii zorganizowano spotkanie informacyjnoedukacyjne na Uniwersytecie III wieku na Uniwersytecie Śląskim oraz spotkanie organizowane przez
stowarzyszenie Civitas w Dąbrowie Górniczej.
9 października w ramach muzycznego wydarzenia „Voices for hospices” zorganizowaliśmy koncert w
wykonaniu ks. Pawła Sobierajskiego i sopranistki Ewy Lewandowskiej. Przed koncertem odbyła się
msza św. uroczysta msza św. roczna pod przewodnictwem ks.kanclerza Mariusza Karasia.
21 październik - Koncert zespołu Raz, dwa trzy, zorganizowany przez zaangażowaniu Wydziału
Kultury Urzędu Miasta. Koncert odbył się w ramach działań Fundacji na rzecz budowy i
funkcjonowania hospicjum stacjonarnego.
Kampania informacyjna: w ramach projektu realizowanego z pomocą finansową ROPS-u :
rozesłaliśmy ulotki, plakaty do placówek służby zdrowia, sporządzono pokaźnych wymiarów baner na
murze budynku sąsiedniego widocznego z ulicy 3-go Maja
Międzynarodowy Dzień wolontariusza - 14 grudnia uroczysta msza św. oraz dzień wolontariusza
uświetniony występami zespołu młodzieżowego ze Szkoły Architektoniczno-Budowlanej. Zasłużeni
wolontariusze otrzymali wyróżnienie i dyplom. Ks. Jan Szkoc jak zwykle stanął na wysokości zadania
zaaranżował obecność Mikołaja, który obdarował wszystkich obecnych prezentami.
Spotkanie wigilijne - 20 grudnia odwiedził nas świątecznie ks.biskup G.Kaszak, a spotkanie uświetnił
występ artystów szkoły muzycznej i naszej wolontariuszki Elżbiety Laskiewicz.
Co kwartalne msze św. za spokój śp. zmarłych będących pod naszą opieką oraz o Boże
błogosławieństwo dla osób osieroconych. Zostały one zorganizowane w parafii św.Tomasza Ap. w
dniach: 4 stycznia, 12 kwietnia, 5 lipca, 9 października.
Regularne spotkania dla wolontariuszy w siedzibie w każdy 2-gi i 4-ty wtorek miesiąca o godz. 18.00

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztach w 2010r.
Struktura przychodów była następująca:
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Rodzaj przychodu
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:
a) dotacje, w tym:

PLN
1 614 127,98
36 820,23

- dotacje z budżetu państwa
- dotacje z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
- dotacje z budżetu gminy

6 999,34

- dotacje z budżetu wojewódzkiego

29 820,89

- inne dotacje krajowe
- dotacje zagraniczne
b) darowizny od osób fizycznych

17 708,20

c) darowizny od osób prawnych

22 532,18

d) 1% podatku

249 356,23

e) inne przychody statutowe, w tym:

1 287 171,14

- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym
71 961,13
przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego
- przychody NFZ

1 211 810,01

- nawiązki

3 400,00

g) składki członkowskie

540,00

h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

0,00

2. Pozostałe przychody

1 279,13

3. Przychody finansowe

8 030,03
Razem przychody (1+2+3)

1 623 437,14

Struktura kosztów działalności statutowej była następująca:
Rodzaj kosztu

PLN

1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku
996 136,29
publicznego, w tym:
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a) Zużycie materiałów i energii

87 615,79

b) Usługi obce

97 580,92

c) Podatki i opłaty

151,00

d) Wynagrodzenia

675 218,64

e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

76 328,89

f) Amortyzacja

37 701,70

g) Pozostałe

21 539,35

2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku
0,00
publicznego, w tym:
a) Zużycie materiałów i energii
b) Usługi obce
c) Podatki i opłaty
d) Wynagrodzenia
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
f) Amortyzacja
g) Pozostałe
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
4)

0,00

ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym

przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego
b)
c)
4. Koszty administracyjne

126.887,18

5. Pozostałe koszty

14 554,23

6. Koszty finansowe

15,49
Razem koszty (1+2+3+4+5+6)

1 137 593,19

Prowadzona działalności statutowa jest działalnością nieodpłatną.
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Hospicjum nie prowadzi działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje finansowe
Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych, nie nabywało obligacji i akcji, nie nabyło
nieruchomości.
Stowarzyszenie posiada lokaty na rachunku bankowym 572.516,88 zł
Stowarzyszenie nabyło w 2010r. : środki trwałe o wartości 17.701,91 zł

Informacja o zatrudnieniu pracowników i wynagrodzeniach
Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszenie i podległej mu jednostce NZOZ Hospicjum : 9
pracowników na umowie o prace, 35 pracowników na zasadzie umowy -zlecenia .
Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez Stowarzyszenie i podległą jednostkę NZOZ wyniosła zł
716.239,57 zł. brutto
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum św. Tomasza Ap. nie pobierali wynagrodzenia z tytułu
pełnienia swoich funkcji w zarządzie stowarzyszenia.

Informacja o rozliczeniu z budżetem
Stowarzyszenie składa dla celów podatkowych deklarację CIT, deklarację związaną z zatrudnieniem
na umowę o pracę , umowę zlecenie.
Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT-u , nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób
fizycznych. Stowarzyszenie złożyło deklarację CIT-8 do Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w
ustawowym terminie.

Kontrole
W roku 2010 nie była przeprowadzana żadna kontrola w stowarzyszeniu.

Sosnowiec, 1.03.2010r.

Zatwierdzono:
Zarząd w całym składzie
Małgorzata Czapla
Ewa Mężyk
Beata Bandura
Marzena Swoboda-Dzideczek
Andrzej Klimczak

Strona 9 z 9

