
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• 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 2017-06-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. RYBNIK

Powiat M. RYBNIK

Ulica KS. BRUDNIOKA Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość RYBNIK Kod pocztowy 44-200 Poczta RYBNIK Nr telefonu 781017510

Nr faksu E-mail 
hospicjum.rybnik@gmail.com

Strona www https://rybnickiehospicjum.wordpress.com

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-09-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24133938700000 6. Numer KRS 0000338456

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

Katrzyna Lechowicz PREZES 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

Ewa Szczot członek zarządu TAK

Urszula Pełka członek zarządu TAK

Kazimierz Szafraniec Członek zarządu TAK

Paweł Gardziński członek zarządu TAK

Mariola Parma członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Teresa Grabowska członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Pulchny członek komisji 
rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE CENTRUM POMOCY - NIEMEDYCZNE HOSPICJUM DOMOWE IM. ŚWIĘTEGO 
OJCA RAFAŁA KALINOWSKIEGO
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

100

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Celem Stowarzyszenia jest niemedyczna pomoc osobom chorym, starszym i samotnym i 
niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w szczególności działalność pożytku publicznego wykonywana w 
zakresie pomocy społecznej i działań charytatywnych dla:
pomocy niemedycznej, pielęgnacyjnej i opiekuńczej oraz duchowej w termalnym okresie choroby  
nowotworowej, osobom samotnym i chorym paliatywnie.  Zjednoczenia ludzi dobrej woli gotowych 
udzielać społecznie opieki i pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, 
propagowania i organizowania opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz wolontariatu.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
-  Opiekę nad chorym sprawowaną każdego dnia  w domu chorego w aspekcie:  pielęgnacji pacjenta, 
wspierania psychicznego poprzez towarzyszenie , udzielanie porad niemedycznych opiekuńczych oraz 
psychologicznych członkom rodziny chorego, wspierania duchowego w czasie choroby oraz wspierania 
rodziny po stracie najbliższej osoby
-  Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności, uczciwości i sumienności wśród członków 
Stowarzyszenia.
-  Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą.
-  Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne 
w formie darowizn pieniężnych.
-  Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących członków Stowarzyszenia takich jak imprezy 
o charakterze kulturalnym i towarzysko-rekreacyjnym.
W 2016r. wolontariusze stowarzyszenia obejmowali każdego dnia podopiecznych opieką w ich domach. 
Dla osób, które z różnych przyczyn nie miały możliwości wyjścia z domu zorganizowali szereg spotkań 
integracyjnych takich jak: spotkanie opłatkowe, ognisko itp. Spotkania te miały na celu wprowadzić 
odrobinę radości w szarą rzeczywistość dnia naznaczonego chorobą a niejednokrotnie samotnością. 
Oprócz tego przeprowadzono szereg akcji mających na celu szerzenie idei hospicyjnej wśród 
mieszkańców naszego miasta i jego okolic, oraz pozyskanie funduszy na realizację celów statutowych 
Stowarzyszenia. 
06 stycznia w Kościele p.w. Królowej Apostołów w Rybniku został zorganizowany  się koncert kolędowy 
w czasie którego została przeprowadzona zbiórka publiczna. Celem koncertu było przybliżenie 
mieszkańcom i gościom idei hospicyjnej i działalności hospicjum.
18 lutego kolejny już raz wolontariusze zorganizowali bal charytatywny . Celem balu była integracja z 
środowiskiem lokalnym. 
W niedzielę palmową zorganizowana została zbiórka publiczna oraz spotkanie wolontariuszy i 
mieszkańców miasta przy kawie i ciastku w siedzibie stowarzyszenia.
9 czerwca odbył się finał międzynarodowej akcji „Pola nadziei” – akcji propagującej ideę hospicyjną, 
informującej o profilaktyce przeciwnowotworowej. Ulicami miasta przeszedł korowód nadziei a na 
rynku odbył się koncert charytatywny na rzecz hospicjum w czasie którego wolontariusze 
przeprowadzili zbiórkę publiczną pozyskując w ten sposób fundusze na realizację zadań statutowych 
stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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3.2. 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, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność charytatywnej PKD 86.90E - PKD 86.90E - 
pozostała działalność w 
zakresie opieki zdrowotnej 
gdzie indziej nie 
sklasyfikowana  świadczona 
wyłącznie w warunkach 
domowych. Wolontariusze 
Stowarzyszenia każdego 
dnia służyli w domach 
podopiecznych towarzysząc 
im, czytając książki, 
karmiąc, słuchając 
pomagając w toalecie i 
pielęgnacji – czesanie, 
mycie, zmiana pościeli , 
wychodzenie na spacery, 
sprzątanie, zakupy 
organizowali wyjazdy do 
lekarza, na zabiegi 
rehabilitacyjne, 
towarzyszyli  podopiecznym 
w czasie nieobecności 
rodziny, wspierali rodziny 
po stracie najbliższych 
poprzez rozmowę i 
obecność.
PKD 77.29.Z - wypożyczanie 
i dzierżawa pozostałego 
sprzętu użytku osobistego i 
domowego Stowarzyszenie 
wypożycza bezpłatnie łóżka 
rehabilitacyjne, wózki 
inwalidzkie, toaletki, 
chodziki, kule itp.
PKD 77.29.Z - wypożyczanie 
i dzierżawa pozostałego 
sprzętu użytku osobistego i 
domowego  Stowarzyszenie 
wypożycza bezpłatnie łóżka 
rehabilitacyjne, wózki 
inwalidzkie, toaletki, 
chodziki, balkoniki, kule 
ortopedyczne itp.
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pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

PKD 86.90.E -pozostała 
działalność w zakresie 
opieki zdrowotnej gdzie 
indziej nie sklasyfikowana  
świadczona wyłącznie w 
warunkach domowych. 
Wolontariusze 
Stowarzyszenia każdego 
dnia służyli w domach 
podopiecznych towarzysząc 
im, czytając książki, 
karmiąc, słuchając 
pomagając w toalecie i 
pielęgnacji – czesanie, 
mycie, zmiana pościeli , 
wychodzenie na spacery, 
sprzątanie, zakupy 
organizowali wyjazdy do 
lekarza, na zabiegi 
rehabilitacyjne, 
towarzyszyli  podopiecznym 
w czasie nieobecności 
rodziny, wspierali rodziny 
po stracie najbliższych 
poprzez rozmowę i 
obecność. 
 
PKD 88.99.Z pozostała 
pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie 
indziej nie sklasyfikowana

PKD 77.29.Z - wypożyczanie 
i dzierżawa pozostałego 
sprzętu użytku osobistego i 
domowego Stowarzyszenie 
wypożycza bezpłatnie łóżka 
rehabilitacyjne, wózki 
inwalidzkie, toaletki, 
chodziki, balkoniki, kule 
ortopedyczne itp.
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

PKD 88.10.Z - pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania dla osób w 
podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych – 
Wolontariusze towarzyszą i 
opiekują się osobami 
samotnymi, starszymi oraz 
osobami 
niepełnosprawnymi w ich 
domach. Towarzyszą im w 
chorobie poprzez rozmowę, 
czytanie książek, słuchanie.  
Pomagają w codziennych 
czynnościach np. zakupy, 
sprzątanie, przygotowanie i 
podanie posiłku, pomoc w 
pielęgnacji- czesanie, 
mycie, zmiana pościeli. 
Wychodzą z podopiecznymi 
na spacery, organizują 
wyjazdy do przychodni i 
specjalistów, na 
rehabilitację. Organizują 
spotkania integrujące osoby 
chore z osobami zdrowymi.

4.2. 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 90,533.93 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 90,533.93 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 26,531.20 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

4.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

67,092.50 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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: 

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

67,092.50 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 67,092.50 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

23,441.43 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

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
(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)

0.0 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. 0,5 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)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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 
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)

60.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Katarzyna Lechowicz
Ewa Szczot
29.06.2017r Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-06-30

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

Druk: MPiPS 8


