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DANE O ORGANIZACJI 
 

 
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej  - Hospice Care Association of Czestochowa 
 
Siedziba/adres: 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a Tel/fax. (34) 3605491, 3605491,            
e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl      www.hospicjum-czestochowa.pl 
konto bankowe: PeKaO S.A. oddział Częstochowa 15 1240 1213 1111 0000 2379 4368 
NIP 573-11-78-324;  REGON 150873476  
NUMER KRS 0000056401 - data rejestracji 16.03.1993 r. 
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego 27.11.2006 r. 
 
Członkowie zarządu: 
Kaptacz Anna - prezes 
Łupińska Urszula - wiceprezes 
Petryków Krzysztof - skarbnik 
Kaptacz Izabela - sekretarz 
Długosz Aneta - członek 
Informacje o organach nadzoru wewnętrznego: 

Komisja Rewizyjna: 
Przewodniczący: Rafał Nemsz,   
Członkowie: Małgorzata Socha, Longin Dobrakowski.  
 
Sąd Koleżeński:  
Stanisława Barakońska, Roman Worwąg, Ilona Hyra.  
 
Ilość członków Stowarzyszenia: na dzień 31 grudnia 2012 r.:                        
Członków zwyczajnych 81 osoby; wspierających: 0; honorowych 3;  
 
W roku sprawozdawczym 2012 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbył 
7 posiedzeń. Podjęto 21 uchwał w sprawach bieżącej działalności Stowarzyszenia. Na bieżąco 
podejmowano uchwały w sprawach członkowskich.  
 
Misją Stowarzyszenia jest świadczenie wielodyscyplinarnej i całościowej opieki sprawowanej w celu 

łagodzenia cierpień, leczenia bólu oraz innych objawów towarzyszących chorobie, a także poprawy 

jakości życia pacjentów chorych na przewlekle i nieuleczalnie choroby nie poddające się leczeniu, 

dbałość o sferę psychiczną, duchową, fizyczną i społeczną pacjentów oraz ich rodzin w trakcie trwania 

choroby oraz w okresie osierocenia, podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat idei opieki 

hospicyjnej oraz edukacja pracowników i wolontariuszy. 

Cele statutowe Stowarzyszenia: 

1) działalność dobroczynna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, 
2) poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dorosłych i dzieci w terminalnym okresie 

choroby na miarę ich indywidualnych możliwości, 

mailto:hospicjum.czestochowa@wp.pl
http://www.hospicjum-czestochowa.pl/
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3) niesienie ulgi w cierpieniu psychicznym, duchowym i społeczno-socjalnym, leczenie bólu 
i innych objawów towarzyszących chorobie głównie nowotworowej i AIDS, 

4) pomoc rodzinom chorych i osieroconym, 
5) podnoszenie świadomości społecznej na temat opieki holistycznej i wielodyscyplinarnej 

opieki hospicyjnej, 
6) szkolenie personelu medycznego, wolontariuszy i rodzin chorych, 
7) współpraca z organami administracji publicznej, samorządowej i innymi organizacjami 

w kraju i za granicą, 
8) pomoc psychologiczna poszkodowanym w wypadkach samochodowych i ich rodzinom, 
9) organizacja i promocja wolontariatu, 
10)  rehabilitacja osób niepełnosprawnych, 
11) integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, 
12) pomoc i poradnictwo osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom.   

 
Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie: 

1) powołuje i wpływa na całokształt działań Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 
2) organizuje całodobowe, stacjonarne hospicja onkologiczne dla dorosłych i dzieci, 
3) zakłada i prowadzi ośrodki opieki i wsparcia nad rodzinami chorych i osieroconymi, 
4) zakłada i prowadzi ośrodki rehabilitacji biologicznej i psycho-duchowej dla poszkodowanych 

w wypadkach drogowych, chorych na nowotwory będących w trakcie leczenia 
onkologicznego, 

5) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, bądź podmiotami gospodarczymi 
mogącymi wesprzeć działalność Stowarzyszenia, 

6) pozyskuje środki finansowe i rzeczowe do realizacji celów Stowarzyszenia, 
7) nawiązuje współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi umożliwiając 

wymianę doświadczeń oraz wspieranie podejmowanych inicjatyw, 
8) tworzy ośrodki formacyjne dla personelu, wolontariuszy i osieroconych, 
9) prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną umożliwiającą szerzenie w społeczeństwie 

wiedzy na temat idei hospicyjnej, 
10) prowadzi działalność szkoleniową dla: 

- personelu służby zdrowia, 
- wolontariuszy, 
- rodzin chorych, 

11) prowadzi działalność wydawniczą, 
12) prowadzi działalność integracyjną dla członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 

kulturalną i rekreacyjną, 
13) podejmuje inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia, 
14) prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w granicach przewidzianych prawem, 
15) może prowadzić działalność gospodarczą w granicach przewidzianych prawem, służącą 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,  
16) prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, oświatowych, 

szkoleniowych, rekreacyjnych i kulturalnych, 
17) reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych, 
18) podejmowanie inicjatyw mających na celu wszechstronną pomoc osobom 

niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom. 
Celem realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego 

nieodpłatną oraz działalność gospodarczą. 

W ramach działalności gospodarczej Stowarzyszenie zorganizowało dwie konferencje naukowo-
szkoleniowe o tematyce opieki paliatywnej i hospicyjnej, pomocy psycho-duchowej, społeczno-socjalnej 
na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych i ich rodzin. Stowarzyszenie zorganizowało również 
Karnawałowy Bal Charytatywny, którego dochód był przeznaczony na rzecz Hospicjum Domowego dla 
Dzieci. 
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Nieodpłatną działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej  
realizowało poprzez zakłady – jednostki organizacyjne: 
 

1) Zespół Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstochowie, ul. Krakowska 45a                        

2) NZOZ Zespół Opieki Paliatywnej „Palium” w Lublińcu, ul. Oleska 23                       

3) Zespół Opieki Zdrowotnej „Palium”  w Myszkowie, ul. Słowackiego 115,  

4) Niepubliczny Zakład Pomocy i Opieki Pielęgniarskiej w Częstochowie, ul. Krakowska 45a  

5) Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Hosp-Med.” w Częstochowie, Al. Wolności 68 

Powołane jednostki organizacyjne realizowały swoje zadania na podstawie umowy ze Śląskim Oddziałem 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na wykonywanie świadczeń medycznych z zakresu opieki 
paliatywnej: 

 poradnia opieki paliatywnej, 

 hospicjum domowe, 

 hospicjum domowe dla dzieci, 

 oddział opieki paliatywnej. 
 
Stowarzyszenie również podejmuje działania mające na celu propagowanie idei i założeń opieki 

hospicyjnej, pozyskiwanie ludzi dobrej woli, chcących bezinteresownie przyczyniać się do poprawy 

jakości życia chorych obejmowanych opieka paliatywna i ich rodzin.  

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i wolontariuszy, 

do prowadzenia swych spraw zatrudnia również pracowników. 

Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji 

państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami na zasadach 

określonych Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. nr 96, poz. 873). 

Stowarzyszenie współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, 

jednostkami resortu zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz instytucjami krajowymi                                    

i zagranicznymi o podobnych celach i zakresie działania. 

Działalność Stowarzyszenia 

Główną działalnością Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej jest zapewnienie 

całościowej, wielodyscyplinarnej opieki osobom dla dorosłym i dzieciom chorującym na przewlekłe, 

niepoddające się leczeniu choroby, w warunkach stacjonarnych, domowych, ambulatoryjnych, 

dziennych, oraz wsparcie ich rodzin w trakcie trwania choroby jak i w okresie osierocenia. Opieka 

medyczna, psychologiczna duchowa i fizjoterapeutyczna dostępna była całodobowo przez 7 dni                        

w tygodniu.  

Głównymi celami działalności było łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych, duchowych i socjalnych 

oraz poprawa jakości życia pacjentów na miarę ich możliwości. Świadczona opieka obejmowała między 

innymi: świadczenia medyczne, lekarskie, pielęgniarskie, kontrole objawów towarzyszących chorobie, 

wykonywanie niezbędnych badań laboratoryjnych, zbiegi medyczne, pielęgniarskie i pielęgnacyjno-

higieniczne; wsparcie i pomoc psychologiczną i duchową chorym i ich rodzinom; wsparcie, edukację                    

i pomoc wyręczającą rodzinom objętych opieką dzieci i dorosłych; wykonywanie świadczeń 

fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych, wypożyczanie i pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego                   
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i rehabilitacyjnego; zapewnianie dziennej opieki medycznej, terapeutyczno-zajęciowej pacjentom 

w dobrej kondycji fizycznej z dowozem. 

Działalność Stowarzyszenia realizowana jest w następujących formach: 

Oddział opieki paliatywnej  
14 łóżkowy oddział stacjonarny funkcjonował w ramach umowy z NFZ.  Tabela przedstawia szczegółowe 
dane dotyczące realizacji stacjonarnej opieki paliatywnej w 2012 roku. 
 

ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ Zespół Opieki Paliatywnej „Palium” 
w Częstochowie 

Liczba chorych objętych opieką 102 
Łączna liczba osobodni opieki nad chorymi 2742 
Średni czas opieki nad jednym chorym 27  
Liczba chorych wypisanych 31 

Liczba zgonów 58 

 
Hospicjum domowe   
Obejmowało całościową i wielodyscyplinarną opieką domową chorych cierpiących na nieuleczalne, 

postępujące schorzenia przebywających w swoim środowisku domowym w ramach umowy z NFZ. 
Tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące realizacji domowej opieki paliatywnej w 2012 roku. 
 

Hospicjum domowe  Zespół Opieki 
Paliatywnej 

„Palium” 
w Częstochowie 

NZOZ Zespół 
Opieki 

Paliatywnej 
„Palium” 

w Lublińcu 

Zakład Opieki 
Paliatywnej 

„Palium”  
w Myszkowie 

Łącznie 

Łączna liczba chorych 
objętych opieką 

947 148 158 1253 

Łączna liczba dni opieki 

nad chorymi 

84511 9615 14029 108155 

Średnia liczba chorych w 

tym samym czasie 

miesięcznie  

283 38 38 359 

Średni czas opieki nad 

jednym pacjentem/dni 

89 47 90 75  

Średnia miesięczna liczba 

wizyt u jednego chorego 

12 16 14 14 

Łączna liczba wykonanych 
wizyt 

41052 9615 6139 56806 

 W tym wizyt 

lekarskich 

7208 777 995 8980 

 W tym wizyt 

pielęgniarskich 

26338 3399 4270 34007 

 W tym innych 
członków zespołu 

7506 22 874 8402 

Zmarłych pacjentów 618 88 117 823 

Wyrejestrowanych 
pacjentów 

47 35 15 97 
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Hospicjum domowe dla dzieci 
Opieką domowa otaczane były dzieci cierpiące na nieuleczalne, postępujące schorzenia, w ramach 
umowy z NFZ. Tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące realizacji domowej opieki paliatywnej              
w 2012 roku. 
 

                                   Dane liczbowe  
Hospicjum domowe dla dzieci 

Zespół Opieki Paliatywnej „Palium” 
w Częstochowie 

Liczba chorych dzieci objętych opieką 54 
Łączna liczba dni opieki nad chorymi 14326 
Średnia liczba chorych w tym samym czasie 39 
Średni czas opieki nad jednym chorym 265 dni 

Średnia miesięczna liczba wizyt u jednego chorego 16 

Łączna liczba wykonanych wizyt 8240 

 W tym pielęgniarskich 4625 

 W tym lekarskich 1148 

 W tym innych członków zespołu                      wolontariuszy 238,  
psychologów 263,  

fizjoterapeutów 1222, 
 Łącznie 1723 
Liczba spotkań dla rodziców 2 
Liczba wyrejestrowanych 2 

Liczba zgonów 3 

 
Poradnia opieki paliatywnej, sprawowana w warunkach ambulatoryjnych dla osób, które są w ogólnym 
stanie stabilnym i mogą przybyć do poradni oraz sparowana w ramach porad w warunkach domowych  
w ramach umowy z NFZ. Tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące realizacji ambulatoryjnej 
opieki paliatywnej w 2012 roku. 
 

Poradnia Opieki 
Paliatywnej 

Zespół Opieki 
Paliatywnej 

„Palium” 
w Częstochowie 

NZOZ Zespół 
Opieki 

Paliatywnej 
„Palium” 

w Lublińcu 

Zakład Opieki 
Paliatywnej 

„Palium”  
w Myszkowie 

Łącznie 

Liczba chorych objętych 
opieką 

157 136 15 308 

Liczba wykonanych porad 2405 1286 149 4224 
Liczba porad 
psychologicznych 

382 2   

Liczba wyrejestrowanych 38 51 6 95 

Liczba zgonów 11 5 1 17 

 
Dzienny Oddział Opieki Paliatywnej funkcjonował bez umowy z NFZ. Spotkania pacjentów obywały się 
we wtorki i czwartki w godz. 10.00-14.00. W zajęciach uczestniczyły łącznie 33 osoby. Pacjenci 
otrzymywali konieczną opieką medyczną, pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną, duchową 
i socjalną oraz uczestniczyli w uroczystościach okolicznościowych. 
Ośrodek wsparcia dla osieroconych. Odbyło się 12 spotkań. Ze wsparcia ośrodka skorzystały 92 osoby 
osierocone w ośrodku, udzielono 106 porad psychologicznych. 
Ośrodek Wolontariatu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w 2012 roku 

przeprowadził kolejną edycję podstawowego kursu dla wolontariuszy z zagadnień opieki paliatywnej. 
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W kursie wzięły udział 34 osoby. W ciągu roku wolontariusze świadczyli pomoc dla 35 osób chorych 

w domach oraz w dziennym oddziale opieki paliatywnej. Ponadto aktywnie włączali się w akcje 

charytatywne, zbiórki publiczne, koncerty, dni otwarte i bieżące wydarzenia Hospicjum oraz w prace 

społeczne na terenie siedziby. W działania Stowarzyszenia włączali się wolontariusze medyczni oraz 

wolontariusze akcyjni.  

Działalność szkoleniowo-dydaktyczna Pracownicy Stowarzyszenia i zakładów opieki zdrowotnej 

wchodzących w struktury Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w 2012 roku 

skorzystali z dofinansowania do szkoleń, konferencji i sympozjów organizowanych przez 

placówki szkoleniowe i kształcące w zakresie opieki i medycyny paliatywnej, leczenia bólu, onkologii 

i psychoonkologii, opieki długoterminowej, pediatrycznej opieki paliatywnej, leczenia ran, księgowości 

i rachunkowości. Łącznie w kształceniu udział wzięło 25 osób. Pracownicy i wolontariusze uczestniczyli 

w zorganizowanej przez Stowarzyszenie w dniach 27 – 29 stycznia 2012r. XVI Międzynarodowej 

Jasnogórskiej Konferencję Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Praktyka w opiece paliatywnej 

wyrazem uczuć, troski i empatii”. W konferencji wzięło udział 250 uczestników z całej Polski. Pracownicy 

brali również czynny udział w kształceniu pielęgniarek uczestniczących w szkoleniu specjalizacyjnym 

z opieki paliatywnej oraz wolontariuszy. W Zespole Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstochowie 

odbywały się staże i praktyki zawodowe dla studentów, uczniów oraz uczestników pielęgniarskich 

studiów pomostowych, kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji z opieki paliatywnej. 

Działalność wydawnicza 

Publikowane były kolejne cztery numery biuletyny „Palium” w ilości po 2000 egzemplarzy, który był 

bezpłatnie rozprowadzany wśród pacjentów, ich rodzin oraz społeczności z terenu miasta i regionu.  

Stowarzyszenie prowadzi również stronę internetową. 

Współpraca międzynarodowa.  

W 2012 roku podczas konferencji gościła w Stowarzyszeniu delegacja z Rosji i Norwegii, wygłaszając 

referaty. Zaproszeni goście odwiedzili również siedzibę Stowarzyszenia przy ul. Krakowskiej 45a.  

W roku sprawozdawczym 2012 objęto opieką paliatywną 1696 osoby dorosłe (w tym w ramach 

hospicjum domowego 1253 osoby, w poradni opieki paliatywnej 308, w opiece stacjonarnej 102 chorych 

oraz 33 podopiecznych w dziennym oddziale opieki paliatywnej). Hospicjum domowe dla dzieci objęło w 

2012 roku opieka paliatywną 54 dzieci oraz ich rodziny w trakcie trwania choroby oraz w okresie 

osierocenia. Łącznie w roku 2012 objęci opieką pacjenci i ich rodziny przebywali na terenie powiatu 

ziemskiego i grodzkiego częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego oraz 

pajęczańskiego. 

Niepubliczny Zakład Pomocy i Opieki Pielęgniarskiej w Częstochowie świadczył pielęgniarską opiekę 

długoterminową na rzecz obłożnie i przewlekle chorych przebywających w domu, zapewniając 

świadczenia pielęgniarskie nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w środowisku domowym, 

a niewymagającymi hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i w zakładach opieki 

długoterminowej. Zakład świadczył pielęgniarską opiekę długoterminową w ramach umowy ze Śląskim 

Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. W 2012 roku objęto opieka długoterminową 

124 pacjentów. Tabela przedstawia szczegółowe dane dotyczące realizacji pielęgniarskiej opieki 

długoterminowej w 2012 roku. 
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PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA REALIZACJA W 2011 R. 

Liczba chorych objętych opieką 124 

Łączna liczba wykonanych wizyt 18 239 

Łączna liczba dni opieki nad chorymi 18 066 

Średnia liczba chorych w tym samym czasie 72 

Średnia miesięczna liczba wizyt u jednego chorego 16 

Liczba wyrejestrowanych 16 

Liczba zgonów 21 

  
W 2012 roku Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej celem realizacji celów 

statutowych przeprowadziło następujące zadania: 

1) W dniach 27 – 29 stycznia 2012 r. zorganizowano XVI Międzynarodową Jasnogórską 

Konferencję Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Praktyka w opiece paliatywnej 

wyrazem uczuć, troski i empatii”. W konferencji wzięło udział 250 uczestników z całej Polski.  

2) Dnia 11 lutego 2012 r. odbył się dobroczynny Bal Karnawałowy na rzecz Hospicjum dla 

Dzieci. Atmosferę balu tworzyli goście oraz muzyka zespołu No Name oraz duetu Ewan. 

Podczas balu odbyła się licytacja obrazów Elżbiety i Lecha Ledeckich, Krystyny 

Szwajkowskiej, Władysława Ratusińskiego, fotografii z pracowni plastycznej Czerwone 

Jabłuszko oraz kalendarza z autografami częstochowskich aktorów i koszulek z podpisami 

siatkarzy. Nad całością z niezwykłą swadą czuwał i licytację prowadził Adam Hutyra. Dochód 

z licytacji wyniósł 7000 zł i został przeznaczony dla dzieci z Hospicjum Domowego. 

3) W dniu 22 kwietnia 2012 r. w Archikatedrze Częstochowskiej odprawiona została Msza 

święta w intencji zmarłych pacjentów, którą celebrował Abp Senior Stanisław Nowak. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w niej uczestniczyli. Dziękujemy za przygotowanie liturgii 

klerykom Wyższego Seminarium Duchownego, a za oprawę muzyczną Chórowi 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej 

CANTO CANTARE pod dyrekcją mgr Wiesławy Leonarcik. 

4) 6 kwietnia w Kłobucku przy pięknej słonecznej pogodzie odbył się II Marsz Nadziei. Wzięło 

w nim udział około 300 uczestników, w tym najwięcej dzieci i młodzieży. Obecny był również 

Burmistrz Kłobucka. Przemarszowi towarzyszyła muzyka w wykonaniu "Kapeli u Andrzeja" 

5) 26 kwietnia w siedzibie Hospicjum przy ul. Krakowskiej miało miejsce wielkanocne spotkanie 

pacjentów Hospicjum z Arcybiskupem Metropolita Częstochowskim dr Wacławem Depo. 

Wspólna modlitwa, błogosławieństwo oraz okolicznościowy poczęstunek towarzyszył temu 

wydarzeniu. Metropolita częstochowski spotkał się także z pacjentami stacjonarnego 

oddziału Hospicjum oraz zarządem Stowarzyszenia i personelem Hospicjum. 

6) 27 kwietnia 2012 r. przy akompaniamencie orkiestry PIPES & DRUMS Częstochowa już po 

raz ósmy przemaszerowali uczestnicy Marszu Nadziei, zorganizowanego na rzecz osób 

chorych. Po okolicznościowych przemówieniach i wytępię Marysi Ciszewskiej z Gimnazjum 

nr 18 uczestnicy przemaszerowali na błonia jasnogórskie. Gośćmi marszu byli 

przedstawiciele władz urzędu. Marsz zakończyła wspólna modlitwa w intencji dzieci 
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z domowego Hospicjum. W marszu wzięło udział około pół tysiąca osób, w większości dzieci 

i młodzieży z przedszkoli i szkół. 

7) 9 maja w Klubie Politechnik odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla laureatów 

11. Finału kampanii Pola Nadziei. W uroczystości wzięli przedstawiciele władz urzędu miasta, 

członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz dzieci i młodzież z częstochowskich szkół 

i przedszkoli ze swoimi wychowawcami. Nagrodzeni i wyróżnieni zostali uczestnicy konkursu 

plastycznego i literackiego oraz za strój żonkilowy. Uroczystość uświetnił występ formacji 

Mag-MA z Klubu Tańca nowoczesnego Ciało i Ruch z Kłobucka. 

8) 10 maja w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku odbyło się zakończenie wiosennego finału 

kampanii Pola Nadziei z udziałem przedstawicieli władz miasta, Stowarzyszenia Opieki 

Hospicyjnej Ziemi częstochowskiej, podczas którego odbyło się wręczenie nagród 

i wyróżnień dla laureatów konkursów. Publiczność zdominowały dzieci z przedszkoli, które 

z radością śpiewały i klaskały jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości, a także podczas 

występów artystycznych.  

9) 11 maja w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie odbyło się zakończenie kolejnej edycji 

kampanii Pola Nadziei na terenie Myszkowa i powiatu myszkowskiego. W uroczystości 

wręczenia nagród dla laureatów konkursu plastycznego wzięli udział przedstawiciele 

Starostwa, Urzędu Miasta Myszkowa oraz Stowarzyszenia. Kilkudziesięciu laureatów 

otrzymało nagrody i wyróżnienia a całość spotkania dopełnił „Wiosenny koncert” 

przygotowany przez grupę wolontariuszy z Gimnazjum nr5 w Myszkowie oraz z Liceum 

Ogólnokształcącego w Myszkowie i Żarkach. 

10) 26 maja na Promenadzie Czesława Niemena obył się doroczny Piknik Samorządowy. 

Tradycyjnie wśród prezentowanych organizacji nie zabrakło Stowarzyszenia Hospicjum. 

Podczas prezentacji mieszkańcy naszego miasta mieli okazję zapoznać się z działalnością 

Hospicjum, Akademii Walki z Rakiem oraz ofertą dla tych, którzy chcieliby zostać 

wolontariuszami. 

11) 14 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 odbyło się przedstawienie dla pacjentów 

Dziennego Oddziału Opieki Paliatywnej pt. „Tajemniczy ogród” na motywach powieści 

Frances Burnett w wykonaniu zespołu wokalno-teatralnego „Zgraja”. W spotkaniu wzięli 

również udział uczniowie Zespołów Gimnazjów nr 6 w Częstochowie. Po zakończeniu 

spotkania pacjenci otrzymali wykonane przez dzieci papierowe róże oraz okolicznościowe 

laurki. 

12) 9 sierpnia 2012 r. obyła się doroczna pielgrzymka pacjentów Dziennego Oddziału Opieki 

Paliatywnej do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Blanowicach koło Zawiercia. Pielgrzymkę 

poprowadzili Kapelani Hospicjum- ks. Tadeusz Wójcik - Proboszcz parafii w Blanowicach oraz 

ks. dr Tomasz Knop. W programie pielgrzymki obyła się Msza św., spacer oraz 

okolicznościowy poczęstunek. 

13) 25 września 2012 r. w siedzibie Hospicjum przeprowadzono akcję „Czyste ręce”. 

Uczestniczyło w niej razem z opiekunami 40 dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 51 

w Częstochowie. Pod okiem pracowników służby zdrowia dzieci uczyły się prawidłowej 

procedury mycia rąk. Także poprzez własnoręcznie wykonane rysunki oraz gry i zabawy 

zdobywały niezbędne informacje na temat korzyści jakie wiążą się z utrzymywaniem 

„czystych rączek”. 

14) 2 października 2012 r. w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku odbyło się uroczyste rozpoczęcie 

kampanii Pola Nadziei i sadzenie cebulek żonkili. W blaskach słońca i szkockiej muzyce 

powstały kolejne rabaty Pól Nadziei na rzecz podopiecznych Hospicjum Domowego w tym 

regionie. 
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15) 3 października 2012 r. w Zespole Szkół nr 5 w Myszkowie miało miejsce rozpoczęcie 

kampanii Pola Nadziei. W spotkaniu i sadzeniu żonkili uczestniczyli przedstawiciele władz, 

Stowarzyszenia, wolontariusze oraz dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół Myszkowa.  

16) 4 października 2012 r w ogrodach Hospicjum Częstochowskiego odbyło się sadzenie żonkili 

połączone również z wydarzeniem, jakim są „Głosy dla Hospicjów” (Voices for Hospices). 

W jego ramach obył się recital Marii Ciszewskiej z Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego oraz 

Zespołu Wokalnego Pluszowy Miś ze Szkoły Podstawowej nr 19. W spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele władz miasta, starostwa, radni, pracownicy i wolontariusze. Obecni byli 

także pacjenci dziennego i stacjonarnego oddziału opieki paliatywnej oraz uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej nr 19 i nr 21, Gimnazjum nr 6, Zespołu Szkół nr 15, Liceum im. 

H.Sienkiewicza, im J. Dąbrowskiego, im. A. Mickiewicza, im. W. Andersa oraz z Liceum 

Samorządowego. Szczególną grupa byli podopieczni z Domu Dziennego Pobytu 

Stowarzyszenia dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Na zakończenie tego spotkania 

odbyło się poświęcenie kapliczki znajdującej się w ogrodach hospicyjnych, która położona 

jest vis a vis okien stacjonarnego Oddziału Opieki Paliatywnej. Wszystkim uczestnikom 

za obecność podziękowali śpiewem Barbara Szymczyńska i Jan Puchała – wolontariusze 

hospicyjni. Sadzeniu żonkili towarzyszyła szkocka muzyka w wykonaniu Eweliny Gajek 

z Orkiestry Pipes&Drums. 

17) W dniach 14-16.10.2012r odbyły się w Rawie Mazowieckiej „Jesienne warsztaty szkoleniowe 

dla pielęgniarek opieki paliatywnej”. Uczestniczące w warsztatach pielęgniarki z ośrodków 

opieki paliatywnej z całej Polski miały możliwość udziału w sesji panelowej i dyskusji na 

temat wyzwań i problemów w opiece paliatywnej 

18) W grudniu w imieniu Stowarzyszenia Święty Mikołaj odwiedził podopiecznych w Hospicjum 

Domowym dla Dzieci. W ciągu kilku dni odwiedził on 46 małych pacjentów, a także 

dorosłych przebywających w stacjonarnym Oddziale Opieki Paliatywnej. Wszyscy 

podopieczni otrzymali prezenty mikołajkowe. 

19) 5 grudnia 2012 r. w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza odbyła się uroczystość 

w Hospicjum Częstochowskim. Z tej okazji przyznane zostały nagrody „Wolontariusz Roku”, 

które otrzymały wolontariuszki: Bożena Jarząbek - wolontariuszka od 2010 roku, pomaga 

we wszystkich czynnościach pielęgnacyjno-opiekuńczych, Aleksandra Olbrych - licealistka, 

uczestniczy w większości akcji hospicyjnych oraz Monika Kutrzyk - pedagog, służy pacjentom 

na oddziale stacjonarnym. 

20) 13 grudnia 2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia odbyła się wigilia dla pacjentów Hospicjum. 

W uroczystości wziął udział Abp Wacław Depo - Metropolita Częstochowski, oraz 

przedstawiciele władz miasta Częstochowy, oraz księża kapelani, pracownicy 

i wolontariusze. Po indywidualnych życzeniach i dzieleniu się opłatkiem wszyscy spożyli 

świąteczny poczęstunek.  

21) 19 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie wigilijne dla pracowników Hospicjum 

Częstochowskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, starostwa, 

samorządu pielęgniarek i położnych, członkowie Zarządu Stowarzyszenia i komisji rewizyjnej. 

Po okolicznościowych przemówieniach obyło się dzielenie opłatkiem, składanie życzeń 

i wspólna kolacja. W spotkaniu wzięło udział 105 osób. 

Stowarzyszenie prowadziło również filię Akademii Walki z Rakiem (AWzR) w Częstochowie , której 

głównym zadaniem jest wsparcie osób, u których rozpoznano nowotwór w walce z chorobą. Udział 

w Akademii pozwala pacjentom i ich rodzinom rozładować negatywne emocje, poradzić sobie z tą 

trudną sytuacją. AWzR wypełniało istotną niszę na rynku świadczeń zdrowotnych, gdzie pacjent 

częstokroć pozostawiany jest sam sobie z własną wiedzą na temat diagnozy oraz lękiem, co do dalszych 
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rokowań. W ramach AWzR w Częstochowie w 2012 roku udzielono 98 porad psychologicznych oraz 135 

świadczeń fizjoterapeutycznych.  

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2012 roku  

Przychody Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej  
i jednostek terenowych w roku 2012 7 772 601,49 

1.  Przychody z działalności statutowej  7 393 535,58 
a. składki brutto określone statutem 1 180,00 
b. przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 7 387 559,58 

               - przychody z tyt.1% odpisu pdof 267 120,77 
               - przychody z dotacji 13 000,00 
               - darowizny od osób prawnych 29 606,59 
               - darowizny od osób fizycznych 52 676,89 
               - przychody z akcji "Pola Nadziei" 55 186,70 
               - świadczenia zdrowotne –NFZ 6 962 550,81 
               - pozostałe przychody 7 417,82 

c. przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 
d. pozostałe przychody określone statutem 4 796,00 

               - nawiązki sądowe 3 946,00 
               - pozostałe przychody 850,00 

2.  Przychody z działalności gospodarczej 88 538,00 
               - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia 75 738,00 
               - pozostałe 12 800,00 

3. Pozostałe przychody 127 897,92 
               - przychody z darowizn składników aktywów trwałych 17 307,89 
               - przychody ze sprzedaży środków trwałych 47 800,00 
               - inne 62 790,03 

4. Przychody finansowe 162 629,99 
               - odsetki od lokat, wkładów bankowych 152 429,99 
               - odsetki od pożyczek 10 200,00 

 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 

z pozostałych źródeł wynosi  1,14 %. 

 

Informacja o poniesionych kosztach w 2012 roku  

Koszty Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej  
i jednostek terenowych w roku 2012 7 582 377,86 

1. Koszty realizacji zadań statutowych 6 516 394,68 
a. koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 6 510 819,65 

                - koszty wg rejestracji KRS 2 252 895,38 
                - koszty świadczeń medycznych 4 257 924,27 

b. koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 
c. pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 5 575,03 

                - koszty z uzyskanych nawiązek sądowych 3 946,00 
                - pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 1 629,03 

2. Koszty administracyjne: 867 577,81 
                - zużycie materiałów i energii 25 451,38 
                - usługi obce 65 380,09 
                - podatki i opłaty 868,90 
                - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 737 314,91 
                - amortyzacja 19 972,09 
                - pozostałe koszty 18 590,44 
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3. Koszty działalności gospodarczej 83 601,61 
                - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia 75 380,50 
                - pozostałe 8 221,11 

4. Pozostałe koszty 91 532,88 
                - wartość netto sprzedanych środków trwałych 33 334,63 
                - inne 58 198,25 

5. Koszty finansowe 23 270,88 
                - zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 23 270,88 

 

Inne informacje finansowe 

1. Stowarzyszenie nie nabywało obligacji i akcji, nie nabywało nieruchomości. 
 

2. Stowarzyszenie posiada 100% udziałów w HOSP-MED Sp. z o.o. w Częstochowie o wartości nominalnej 
40.000,00 zł. i w 2012 roku udzieliło Spółce pożyczkę pieniężną na przejściowe dofinansowanie 
działalności w wysokości 100.000,00 zł. 
 

3. Lokaty na bankowych rachunkach oszczędnościowych:  
- ING Bank Śląski             303 719,68 zł 
- EsBank Bank Spółdzielczy w Radomsku     1 331 952,76 zł 
- Bank Pekao SA        1 994 035,02 zł 
- Deutsche Bank PBC SA                    80,02 zł 
 

4. Stowarzyszenie w 2012 r. nie poniosło wydatków na zakup aktywów trwałych. 
 

5. W roku 2012 nakłady na wartości niematerialne i prawne nie były poniesione. 
 

6. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.  
 

7. Stowarzyszenie nie miało obowiązku poddania badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania 
finansowego  za 2012 rok. 
 
 

Informacja o zatrudnieniu pracowników i wynagrodzeniach  
 

1. Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej z podziałem 

według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 

gospodarczej – stan na dzień 31.12.2012r.  

 

Pracownicy administracji – 8 osób na umowę o pracę :  

 Dyrektor generalny - 1 os. 

 Dyrektor ds. organizacji i zarządzania - 1 os. 

 Z-ca dyrektora ds. marketingu – 1os. 

 Główny księgowy – 1os. 

 Starszy referent ds. księgowo-kasowych – 1os. 

 Starszy referent ds. księgowości – 1os. 

 Starszy referent ds. kadrowo-płacowych – 1os. 

 Pracownik administracji – 1os. 
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Pracownicy statutowi – 74 osoby na umowę o pracę: 

 Dyrektor/lekarz – 1os. 

 Z-ca dyrektora/pielęgniarka – 1os. 

 Lekarze – 3 os. 

 Pielęgniarki – 33 os. 

 Salowa/opiekunka – 6 os. 

 Psycholog – 5 os. 

 Psychoterapeuta – 1os. 

 Fizjoterapeuci – 5 os. 

 Asystent fizjoterapii – 1 os. 

 Technik masażysta – 1os. 

 Pedagog – 1 os. 

 Pracownik socjalny – 1os. 

 Specjalista ds. technicznych i transportu – 1os. 

 Kierowcy/ Recepcjoniści – 10 os. 

 Recepcjonista – 1 os. 

 Opiekun terapii zajęciowej – 1os. 

 Kapelan – 2 os. 

26 osób na umowach cywilno-prawnych: 

 Lekarze – 17 os. 

 Pielęgniarki – 6 os. 

 Fizjoterapeuta – 1os. 

 Adwokat – 1os. 

 Społeczny inspektor BHP – 1os.  

 

2. W działalności gospodarczej nie zatrudnialiśmy osób na podstawie umowy o pracę. 

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez Stowarzyszenie  z umów o pracę 4 047 263,38 ,  z umów 

zleceń i o dzieło 258 465,-, umowy kontraktowe 488 204,75 z czego w działalności gospodarczej z umów 

zleceń i o dzieło 5 500,-. Wydatki na wynagrodzenie wypłacane w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej stanowiło 0,11 % . 

4. Członkowie zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej nie pobierali 

wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.    

Informacja o rozliczeniach z budżetem 
 

Stowarzyszenie składa deklarację CIT, sprawozdanie roczne, deklaracje związaną z zatrudnieniem na umowę 

o pracę, umowy zlecenia i inne deklaracje dla celów podatkowych. 

 
Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
 
Stowarzyszenie W roku 2012 realizowało zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie umowy z Gminą Miasta Częstochowy: 
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W zakresie opieki zdrowotnej: 
„Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń kardiologicznych, onkologicznych, 
metabolicznych, alergologicznych” 
Wartość zadania: 10 000,00 zł, w tym z dotacji 10 000,00 zł. Umowa nr CRU/2401/2012 z dnia 
02.07.2012 
W zakresie kultury i sztuki: 
„Pola Nadziei" - działania twórcze dzieci i młodzieży dla chorych i cierpiących 
Wartość zadania: 6 466,85zł, w tym z dotacji 3 000,00 zł. Umowa nr CRU/732/2012 z dnia 26.03.2012r.  
 

Informacja o przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym kontroli 

W 2012 roku odbyły się kontrole przeprowadzone przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 
w Częstochowie: 
 

 Niepublicznego Zakładu Pomocy i Opieki Pielęgniarskiej w Częstochowie dnia 15.06.2012r. 
Kontrola dotyczyła oceny stanu sanitarnego obiektu. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 

 Zespół  Opieki Paliatywnej „Palium” dnia 15.06.2012 r. Kontrola dotyczyła oceny stanu 
sanitarnego obiektu. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Dnia 23.07.2012 kontrola dotycząca  
kompleksowego żywienia. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  

 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ”Palium” w Myszkowie w dniu 09.02.2012r.  kontrola 
stanu sanitarno- porządkowego i technicznego. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 

 Niepublicznego Zakładu opieki Zdrowotnej „Palium” w Myszkowie w dniu 31.05.2012r. - 
kontrola tematyczna w zakresie spełnienia wymagań w związku z pismem o wydanie decyzji 
celem wpisu do rejestru wojewody. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 

 NZOZ Zespołu Opieki Paliatywnej „Palium” w Lublińcu w dniu 31.05.2012r. - kontrola 
tematyczna w zakresie spełnienia wymagań w związku z pismem o wydanie decyzji celem wpisu 
do rejestru wojewody. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 
 

Ponadto odbyły się kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie: 
 

 Niepublicznego Zakładu Pomocy i Opieki Pielęgniarskiej w dniach 07.08.2012 – 14.08.2012r. 
w zakresie prawidłowego, rzetelnego obliczania, potrącania i opłacania składek 
na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat do których zobowiązany jest zakład. 
Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  

 Zespołu Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstochowie w dniach 13.08.2012 – 30.08.2012r. 

w zakresie prawidłowego, rzetelnego obliczania, potrącania i opłacania składek na 

ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których zobowiązany jest zakład. 

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  

 

 

Zatwierdzono 

Częstochowa, 2013-03-29                                                                Zarząd Stowarzyszenia 

 


