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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

HOSPICJUM SOSNOWIECKIE IM. ŚW. TOMASZA AP.

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE Powiat M. SOSNOWIEC

Gmina M. SOSNOWIEC Ulica 3-GO MAJA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość 
SOSNOWIEC

Kod pocztowy 41-200 Poczta SOSNOWIEC Nr telefonu 32 2932313

Nr faksu 32 2932313 E-mail hospicjum-
swtomasza@wp.pl

Strona www hospicjum.sosnowiec.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-03-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27351245800000 6. Numer KRS 0000056797
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Małgorzata Czapla - Prezes Zarządu

Ewa Mężyk - Wiceprezes Zarządu
Beata Bandura- Skarbnik Zarządu
Marzena Swoboda-Dzideczek- Sekretarz Zarządu
Andrzej Klimczak - Członek Zarządu

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

Kowacz Małgorzata - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Dariusz Leśniewski - Członek Komisji Rewizyjnej
Tomasz Sadowski - Członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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 . 
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.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Cele stowarzyszenia realizowane są poprzez :
1.Zapewnienie wszechstronnej opieki medycznej, psychologicznej, 
duchowej  realizowanej w domach chorych
2.Podejmowanie działania w celu zapewnienia opieki stacjonarnej, 
całodobowej prowadzącej do budowy domu hospicyjnego i 
zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania.
3.Współpracę ze strukturami służby zdrowia w tym z Narodowym 
Funduszem Zdrowia
4.Współpracę z duchownymi różnych wyznań zależnie od potrzeb i 
życzeń chorego
5.Współpracę z ośrodkami hospicyjnymi o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym
6.Współpracę z placówkami szkolno-oświatowym i innymi 
7.Współpraca z organami władzy i administracji państwowej i 
samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami 
na zasadach określonych Ustawą  
8.Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów 
statutowych m.in. zbiórki publiczne, koncerty, aukcje.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność charytatywnej

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
Podstawową działalnością jest sprawowanie wszechstronnej opieki nad osobami 
nieuleczalnie chorymi ( głównie na nowotwory), po zakończeniu leczenia 
przyczynowego. Opieka obejmuje wizyty lekarskie, pielęgniarskie, rehabilitanta, 
psychologa, wolontariusza i osoby duchowej.
Opieką obejmujemy nie tylko osoby chore ale również ich rodziny w tym dzieci, 
poprzez ich wsparcie psychologiczne oraz jeżeli jest taka konieczność również 
wsparcie socjalne.
Chorzy mają do dyspozycji bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.
Chcąc zapewnić chorym pełną opiekę , podjęliśmy działania w kierunku 
rozszerzenia dotychczasowej opieki domowej o opiekę stacjonarną. W związku z 
tym podjęliśmy się zadania budowy hospicjum stacjonarnego.
Stowarzyszenie prowadzi również działania propagujące ideę opieki hospicyjnej i 
współpracuje w tym zakresie z palcówkami szkolno-oświatowymi. Organizuje 
koncerty, wykłady, wystawy, konkursy o tematyce hospicyjnej.
Hospicjum bierze udział w ogólnokrajowych kampaniach hospicyjnych, tj. „Pola 
Nadziei” oraz „Hospicjum to też życie” w ramach których propaguje i rozwija 
wolontariat.

ochrona i promocja zdrowia

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

powiat

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

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

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

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

3000

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Podstawową działalnością jest sprawowanie wszechstronnej 
opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi ( głównie na 
nowotwory), po zakończeniu leczenia przyczynowego. Opieka 
obejmuje wizyty lekarskie, pielęgniarskie, rehabilitanta, 
psychologa, wolontariusza i osoby duchowej.
Opieką obejmujemy nie tylko osoby chore ale również ich rodziny 
w tym dzieci, poprzez ich wsparcie psychologiczne oraz jeżeli jest 
taka konieczność również wsparcie socjalne.
Chorzy mają do dyspozycji bezpłatną wypożyczalnię sprzętu 
rehabilitacyjnego.
Chcąc zapewnić chorym pełną opiekę , podjęliśmy działania w 
kierunku rozszerzenia dotychczasowej opieki domowej o opiekę 
stacjonarną. W związku z tym podjęliśmy się zadania budowy 
hospicjum stacjonarnego.
Stowarzyszenie prowadzi również działania propagujące ideę 
opieki hospicyjnej i współpracuje w tym zakresie z palcówkami 
szkolno-oświatowymi. Organizuje koncerty, wykłady, wystawy, 
konkursy o tematyce hospicyjnej.
Hospicjum bierze udział w ogólnokrajowych kampaniach 
hospicyjnych, tj. „Pola Nadziei” oraz „Hospicjum to też życie” w 
ramach których propaguje i rozwija wolontariat.

Kod PKD: 94.99.Z

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

powiat

Kod PKD:

Kod PKD: 86.90.C

86.22.Z

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

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

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

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 1,764,137.33 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,251,840.36 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 21,554.59 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 304,226.96 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 40,936.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

40,936.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 54,018.58 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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600.00 zł

20,087.67 zł

15,355.70 zł

13,161.27 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,450.00 zł

363.94 zł

8. Z innych źródeł 4,298.43 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

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

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 265,135.74 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 304,226.96 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,096,679.36 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

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

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

f)pozostałe koszty ogółem:

962,606.83 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

119,567.95 zł 0.00 zł

6,858.57 zł 0.00 zł

14,504.58 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

Druk: MPiPS 8



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

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

9.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

9.0 etatów

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

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

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

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 1 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 2 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

500.00 osób

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

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 500.00 osób

66.00 osób

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

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

18.00 osób

6.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

25.00 osób

7.00 osób

e) inne osoby 10.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 702,786.63 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

379,644.06 zł

368,144.06 zł

nagrody

premie

0.00 zł

11,500.00 zł

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

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 323,142.57 zł

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

702,786.63 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 702,786.63 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

2,340.05 zł
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VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

5,900.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

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

   Działalność nasza opiera się przede wszystkim na 
profesjonalnej opiece medycznej. Aby zatrzymać w 
hospicjum dobrego lekarza czy pielęgniarkę wynagrodzenia 
muszą być na odpowiednim poziomie. Są one i tak dużo 
niższe niż w szpitalach czy innych jednostkach służby 
zdrowia

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

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

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

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

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Budujemy Nadzieję - koncert na rzecz budowy Domu Hospicyjnego w Sosnowcu 15,000.00 zł

2 Usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne i edukacyjne z zakresu profilaktyki 
i promocji zdrowia

10,000.00 zł

3 Funkcjonowanie i rozwój wypożyczalni sprzetu medycznego w Hospicjum św. 
Tomasza Ap. w Sosnowcu jako wsparcie nad chorymi

10,750.00 zł

4 Wspieranie dzieci osób będących pod opieką Hospicjum św. Tomasza Ap. w 2011r. 
"Pobudzajmy swoje zainteresowania"

5,350.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

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

Nasze hospicjum już od 15 lat sprawuje opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi ( głównie na nowotwory) w ich 
domach na terenie całego Sosnowca i przyległych terenów. Jest to wszechstronna opieka lekarsko-pielęgniarska, 
psychologiczna, rehabilitacyjna, duchowa i socjalna. Chcąc zapewnić całodobową opiekę dla osób samotnych lub 
tam gdzie rodzina staje się już niewydolna, podjęliśmy się zadania budowy hospicjum stacjonarnego w Sosnowcu. 
Dla nas , jako organizacji pozarządowej , jest to inwestycja długoterminowa i bez wsparcia władz i społeczeństwa 
niewykonalna. Dlatego też środki pozyskiwane w ramach zbiórek publicznych, organizowanych koncertów i kwest, 
oraz z 1% podatku odkładamy na budowę hospicjum. Aktualnie mamy działkę przekazaną przez władze miasta, 
robiony jest projekt i zbieramy środki.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Beata Bandura - Członek Zarządu
11,06,2012

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 kontrola poprawności naliczania składek ZUS 2011-10-07

2 Kontrola realizacji umowy nr 
125/200637/15/2/2011

NFZ- Oddział Śląski 2011-09-28
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