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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  
 
Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16.03.1993 r. 
pod numerem KRS 0000056401. 
 
Dnia 27.11.2006 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie XVII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie otrzymało status organizacji 
pożytku publicznego. 
 

Misja Stowarzyszenia  
 

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. 

Zakres i formy prowadzonej działalności statutowej,  cele statutowe 

 

1. Stowarzyszenie działa jako dobrowolne, samorządne i dobroczynne zrzeszenie 

osób i instytucji działających w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy 

psycho-duchowej, społeczno-socjalnej na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych 

i ich rodzin. 

mailto:hospicjum.czestochowa@wp.pl
http://www.hospicjum-czestochowa.pl/
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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. 
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 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, 
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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. 

 

Dane dotyczące pracy w 2010 roku 

1. W 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej 
pracował w składzie: 
prezes - Kaptacz Anna – zam. Częstochowa, Al. Wyzwolenia 15/26 

wiceprezes - Łupińska Urszula – zam. Częstochowa, ul. Kosmowskiej 4/40 
skarbnik - Petryków Krzysztof - zam. Częstochowa, ul. Malewskiej 6 
sekretarz - Kaptacz Izabela - zam. Częstochowa, ul. Wł. Łokietka 36 
członek - Długosz Aneta – zam. Czarny Las, ul. Częstochowska 211 

 

W roku sprawozdawczym 2010 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi 

Częstochowskiej odbył dziesięć posiedzeń. Podjęto trzynaście uchwał w sprawach 

bieżącej działalności Stowarzyszenia. Na bieżąco podejmowano uchwały w sprawach 

członkowskich. 

WYKAZ PODJETYCH UCHWAŁ ZARZĄDU  

STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ  

w  2010 R. 

NR 
UCHWAŁY 

DATA W SPRAWIE REALIZACJA 

1/2010 12.03.2010 Wpisania w poczet nowego członka zwyczajnego  zrealizowana 

2/2010 27.05.2010 Ustalenia terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego 
Członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi 
Częstochowskiej 

zrealizowana 

3/2010 27.05.2010 Przypomnienia o konieczności opłacania składek 
członkowskich 

zrealizowana 

4/2010 28.06.2010 Wytypowania do Nagrody Prezydenta Miasta 
Częstochowy im. dr Wł. Biegańskiego w dziedzinie 
ochrony zdrowia  

zrealizowana 

5/2010 28.06.2010 Wytypowania do Nagrody Prezydenta Miasta 
Częstochowy im. dr. Wł. Biegańskiego w dziedzinie 
ochrony zdrowia  

zrealizowana 
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6/2010 13.07.2010 Powołania nowych komórek organizacyjnych Zespołu 
Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstochowie 

zrealizowana 

7/2010 13.07.2010 Zmiany zastępcy dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Palium”w Myszkowie 

zrealizowana 

8/2010 13.07.2010 Przyjęcia w poczet nowego członka zwyczajnego Zrealizowana 

9/2010 03.09.2010 Zmiany statutu Zespołu Opieki Paliatywnej „Palium” w 
Częstochowie 

Zrealizowana 

10/2010 03.09.2010 Tekstu jednolitego statutu Zespołu Opieki Paliatywnej 
„Palium” w Częstochowie 

Zrealizowana 

11/2010 03.09.2010 Zmiany regulaminu porządkowego Zespołu Opieki 
Paliatywnej „Palium” w Częstochowie 

Zrealizowana 

12/2010 03.09.2010 Tekstu jednolitego regulaminu porządkowego Zespołu 
Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstochowie wraz z 
załącznikami 

Zrealizowana 

13/2010 10.09.2010 Terminu rozpoczęcia działalności oddziału Opieki 
Paliatywnej, poradni rehabilitacyjnej i działu fizjoterapii 

Zrealizowana 

 

2. Do dnia 23.06.2010 r. Komisji Rewizyjna pracowała w następującym składzie: 
Przewodnicząca: Monika Lichterowicz,  Członkowie: Tadeusz Zalasiński, Longin 
Dobrakowski. 
Dnia 23.06.2010 r. odbyło się Walnego Zebrania Sprawozdawcze Członków 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Zostały przyjęte 
sprawozdania merytoryczne, finansowe, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, 
zarząd otrzymał absolutorium. Uchwałą Walnego Zebrania Członków 
wprowadzono zmiany do statutu dotyczące rozpatrywania i zatwierdzania 
sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
Po przyjęciu rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Hospicjum wybrało nowego członka Komisji Rewizyjnej w osobie 
Rafała Nemsz. 
Nowy skład Komisji Rewizyjnej: Monika Lichterowicz, Longin Dobrakowski, 
Rafał Nemsz.  

3. Sąd Koleżeński pracował w składzie: Stanisława Barakońska, Roman Worwąg, 

Ilona Hyra. Do Sadu Koleżeńskiego nie wpłynął żaden wniosek. 

4. Ilość członków Stowarzyszenia: na dzień 31 grudnia 2010 r.:                       

Członków zwyczajnych 85 osoby; wspierających: 0; honorowych: 0;  

5. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych; PERFECTUM – 

AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 

Al. Komisji Edukacji Narodowej 98, (wpisany na listę podmiotów uprawnionych 

do badania pod numerem 1433 KIBR) przeprowadził badanie sprawozdania 

finansowego Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej za rok 

obrotowy 2009. Wydana dnia 14.05.2010 opinia niezależnego biegłego rewidenta 

z badania łącznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oceniła, że 

badane sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne 

dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia, sporządzone zostało 

we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi zasadami i ustaleniami 
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zakładowych zasad (polityki) rachunkowości na podstawie prawidłowo 

prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne co do formy i treści 

z obowiązującymi SOHZCz przepisami prawa i postanowieniami statutu oraz jest 

kompletne i zgodne z postanowieniami Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 

6. Zarząd Stowarzyszenia, członkowie  i pracownicy stale współpracowali 

z instytucjami i organizacjami: 

- Placówkami POZ, Szpitalami i jednostkami o podobnym zakresie działania 
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
- Forum Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej; 
- Śląskim Forum Organizacji Socjalnych „Kafos”, 
- Stowarzyszeniem Organizatorów i Promotorów Opieki 

Długoterminowej/Polskim Towarzystwem Opieki Długoterminowej, 
- Polskim Towarzystwem Medycyny Paliatywnej, 
- Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej. 
- Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, 
- Forum Hospicjów Polskich. 

 

7. Nieodpłatną działalność świadczyły niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej:  

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

2) NZOZ Zespół Opieki Paliatywnej „Palium” w Lublińcu, ul. Oleska 18a                         

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

4) Niepubliczny Zakład Pomocy i Opieki Pielęgniarskiej w Częstochowie, 

ul. Krakowska 45a  

Powołane Zakłady Opieki Zdrowotnej 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. 

 
Nieodpłatna działalność - opieka paliatywna – świadczona była całościowo 

i wielodyscyplinarnie dla dorosłych i dzieci chorych na przewlekłe i postępujące 

choroby, nie poddające się leczeniu głównie nowotworowe „u kresu ich życia” 

w warunkach domowych, ambulatoryjnych i dziennych oraz wsparcie ich rodzin 

i osieroconych. 

Opieka medyczna, psychologiczna duchowa i fizjoterapeutyczna dostępna była 

całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Objęto opieką 1542 osoby dorosłe i 44 dzieci 
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w ramach hospicjum domowego i poradni opieki paliatywnej  oraz 50 podopiecznych 

w dziennym oddziale opieki paliatywnej. 

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, kontrolowano objawy 
towarzyszące chorobie, wykonywano niezbędne badania laboratoryjne, 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 zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych, 
wypożyczanie i pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego; 

 zapewnianie dziennej opieki medycznej, terapeutyczno-zajęciowej pacjentom 
w dobrej kondycji fizycznej z dowozem. 
 

Prowadzony 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 

uczestniczyła grupa licząca średnio 30  pacjentów. Łącznie objęto opieką dzienną 52 

osoby. Pacjenci otrzymywali wymaganą opieką medyczną, pielęgniarską, 

rehabilitacyjną, psychologiczną, duchową i socjalną. 

Pacjenci chętnie uczestniczyli w uroczystościach z udziałem przedstawicieli Kościoła 

i władz Miasta Częstochowy. 

Zestawienie danych dotyczących sprawowanej opieki w 2010 roku 

W 2010 r. objęto opieką paliatywną  1531 osób dorosłych, 44 dzieci oraz ich rodziny. 
 

HOSPICICJUM DOMOWE  
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 domową 
                             dzienną 

 
935 
52 

 
165 

 
137 

 
1289 

Łączna liczba dni 

opieki nad chorymi 

 
85715 

 
9 099 

 
10 559 

 
105 373 

Średnia liczba chorych 

w tym samym czasie 

miesięcznie  

 
282 

 
36 

 
27 
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Średni czas opieki nad 

jednym pacjentem 

77 dni 55 dni 77 dni  

Średnia miesięczna 

liczba wizyt u jednego 

chorego 

 
14 

 
13 

 
12 

 
13 

Łączna liczba 
wykonanych wizyt 
 

44 059 5 572 4 283 
 

53 914 

 W tym wizyt 

lekarskich 

 

 
8 166 

 
864 

 
769 

 
9 799 

 W tym wizyt 

pielęgniarskich 

 

 
28 672 

 
4 644 

 
3 015 

 
36 331 

 W tym innych 
członków 
zespołu 

 
7422  

 
64 

 
499 

 
7 985 

Zmarłych pacjentów 617 118 96 831 

Wyrejestrowanych 
pacjentów 

49 - 10 59 

 
PORADNIA OPIEKI PALIATYWNEJ  
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 

129 105 8 242 

Liczba wykonanych 
porad 

 2 417 1207 235 3 859 

Liczba 
wyrejestrowanych 

36 - - 36 

Liczba zgonów 11 37 1 49 

 
HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI  

Hospicjum domowe dla dzieci Zespół Opieki Paliatywnej „Palium” 
w Częstochowie 

Liczba chorych dzieci objętych opieką 44  
Łączna liczba dni opieki nad chorymi 9 264  
Średnia liczba chorych w tym samym czasie 29 
Średni czas opieki nad jednym chorym 210 dni 

Średnia miesięczna liczba wizyt u jednego 

chorego 

13 
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Łączna liczba wykonanych wizyt 4 838  

 W tym pielęgniarskich 2 976 

 W tym lekarskich 852 

 W tym innych członków zespołu 1 010 

Liczba wyrejestrowanych 4 

Liczba zgonów 4 

 

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 nie wymagającymi 

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 2010 

roku objęto opieka 135 pacjentów. 

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA REALIZOWANA W 2010 R. 
 Niepubliczny Zakład Pomocy i Opieki 

Pielęgniarskiej 

Liczba chorych objętych opieką  
135 

Łączna liczba wykonanych wizyt 17 501 
 

Łączna liczba dni opieki nad chorymi 129 

Średnia liczba chorych w tym samym czasie 82 

Średnia miesięczna liczba wizyt u jednego 

chorego 

17 

Liczba wyrejestrowanych 22 

Liczba zgonów 43 
 

  

Łącznie objęto opieką 1784 osoby dorosłe, 44 dzieci oraz ich rodziny z terenu powiatu 

ziemskiego i grodzkiego częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, lublinieckiego 

i kłobuckiego. 

Do dnia 28.02.2010 r. Oddział Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi 
Częstochowskiej Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Hosp-Med.” przy ul. Wolności 68 
w Częstochowie realizował działalność gospodarczą w ramach umowy z ŚOW NFZ 
poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pozostałą 
sprzedaż detaliczną artykułów medycznych.  
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Działalność wolontaryjna 
 

Ośrodek Wolontariatu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej  
w 2010 roku przeprowadził kolejną edycję podstawowego  kursu dla wolontariuszy 
z zagadnień opieki paliatywnej. W kursie wzięło udział  45 osób w tym 40 osób  
przystąpiło do egzaminu.   
W ciągu roku wwolontariusze świadczyli pomoc dla 50 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 49 osób oraz 
wolontariusze akcyjni 259 osób. Oprócz wolontariuszy indywidualnych, pomagali 
również młodzi uczniowie z działających  w szkołach Kół Wolontaryjnych oraz dzieci 
z przedszkoli. 
 

       
Działalność wydawnicza 

Stowarzyszenie wydało skrypt z materiałami pokonferencyjnymi z XIV konferencji 

Opieki paliatywnej i zespołów hospicyjnych pt. „Pomóż mi odejść” zorganizowanej 

przez Stowarzyszenie na Jasnej Górze w styczniu 2010 r.  

Publikowane były kolejne cztery numery biuletynu „Palium” w ilości od 2000 do 3000 

egzemplarzy, który był bezpłatnie rozprowadzany wśród pacjentów, ich rodzin oraz 

społeczności z terenu miasta i regionu. 

 

Działalność szkoleniowa 

Pracownicy Stowarzyszenia i zakładów opieki zdrowotnej wchodzących w struktury 

Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w 2010 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, rehabilitacji, opieki długoterminowej, pediatrycznej opieki 

paliatywnej, leczenia ran, BHP, księgowości i rachunkowości. Łącznie w kształceniu 

udział wzięło 36 osób. Przedstawiciele Hospicjum brali również udział w spotkanych 

pielęgniarek opieki paliatywnej i hospicyjnej, kapelanów hospicyjnych, prezesów 

i księgowych. Ponadto w zorganizowanej XIV konferencji Opieki Paliatywnej i Zespołów 

Hospicyjnych pt. „Pomóż mi odejść” na Jasnej Górze udział wzięło 250 osób. 

Pracownicy brali również czynny udział w kształceniu pielęgniarek uczestniczących 

w szkoleniu specjalizacyjnym z opieki paliatywnej i długoterminowej oraz 

wolontariuszy. W Zespole Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstochowie odbywały się 
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staże i praktyki zawodowe dla studentów, uczniów oraz uczestników kursów 

kwalifikacyjnych i specjalizacji z opieki długoterminowej. 

Wydarzenia – imprezy, organizacja i uczestnictwo w 2010 r. 

1. 10 stycznia 2010 r. podczas 18. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
Hospicjum Częstochowskie otrzymało samochód osobowy Renault Kangoo oraz 
sprzęt medyczny. Samochód służył zespołom docierającym do najmniejszych 
pacjentów z Domowego Hospicjum dla Dzieci.  

2. W dniach 28 – 31 stycznia 2010 roku na Jasnej Górze zorganizowano XIV 
Jasnogórską Konferencję Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Pomóż mi 
odejść” pod patronatem honorowym Minister Zdrowia, Marszałka Województwa 
Śląskiego, Starosty Powiatu Częstochowskiego, Prezydenta Miasta Częstochowy, 
Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego oraz Krajowego Duszpasterza 
Hospicjów. Tematem Konferencji była szeroko rozumiana problematyka 
dotycząca opieki nad pacjentami chorującymi na przewlekłe i nie poddające się 
leczeniu choroby, główne nowotworowe. W konferencji uczestniczyło 280 osób - 
pielęgniarek, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów i wolontariuszy z całej 
Polski. Wystąpienia konferencyjne odbyły się w VI sesjach wykładowych 
o tematyce: „Rola medycyny paliatywnej u schyłku życia”, „Pielęgniarska opieka 
paliatywna”, „Wpływ fizjoterapii na jakość życia w chorobie nowotworowej”, 
„Żywienie i odżywianie pacjentów z chorobą nowotworową”, „Etyczne aspekty 
w opiece paliatywnej”, „Rola wolontariatu hospicyjnego”. Podczas konferencji 
odbyło się Spotkanie Opłatkowe Hospicjów Polskich, w którym wzięli udział 
hospicjanci z hospicjów polskich i z Litwy. 

3. W dniu 7 lutego 2010 r. w Archikatedrze Częstochowskiej odprawiona została 
przez Arcybiskupa Stanisława Nowaka Metropolitę Częstochowskiego Msza 
święta w intencji zmarłych pacjentów objętych opieką paliatywną i hospicyjną. 
We Mszy św. uczestniczyły rodziny zmarłych pacjentów, pracownicy oraz 
wolontariusze, którym bliska jest idea niesienia pomocy hospicyjnej. Oprawę 
muzyczną liturgii zapewnił Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale 
Zarządzania Politechniki Częstochowskiej CANTO CANTARE pod dyr.  
Grzegorza Papalskiego. 

4. 11 marca 2010 r.  zainaugurowano wiosenną edycję ogólnopolskiej kampanii 
społecznej Pola Nadziei. W tym roku nowością przygotowaną przez Komitet 
Organizacyjny są dwa konkursy: fotograficzny i na prezentację multimedialną 
pod wspólnym hasłem „Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję”.  

5. 9 maja 2010 r. –zorganizowano Dzień Otwarty w Hospicjum. Wzięło w nim 
udział 80 osób. W tym dniu oferowano bezpłatnie: badanie BMI, ciśnienia 

tętniczego, poziomu glukozy, badanie EKG, USG piersi,  konsultacje w zakresie 
leczenia ran przewlekłych, porady specjalistów z opieki paliatywnej i hospicyjnej. 
Dzień Otwarty był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Częstochowy. 

6. 11 maja 2010 r. Odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury finał kampanii „Pola 
Nadziei 2010”. Podczas imprezy odbyło się podsumowanie tegorocznej kampanii 
Pola Nadziei, wręczone zostały nagrody dla laureatów konkursów 
organizowanych w ramach kampanii, występy dzieci i młodzieży ze szkolnych 
grup tanecznych, teatralnych, wokalnych, artystycznych. 
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7. 7 sierpnia 2010 r. kolejny raz zorganizowano pielgrzymkę pacjentów 
hospicyjnych do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Blanowicach koło 
Zawiercia. Jak zawsze pielgrzymka odbywała się w miłej i radosnej atmosferze, 
a to m.in. dzięki gościnie jaką przygotował kustosz-proboszcz ks. Tadeusz Wójcik. 

8. 28 sierpnia 2010 r. – Na Promenadzie im. Czesława Niemna odbyła się wystawa 
organizacji pozarządowych, na której Stowarzyszenie zaprezentowało swoja 
działalność społeczeństwu miasta Czestochowy.  

9. 7 września 2010 r. - Do siedziby Hospicjum przybyła delegacja z partnerskiego 
miasta Lourdes. Na czele delegacji stała Maria Teresa Chaubon, prezes 
Stowarzyszenia Błękitna Gwiazda. Ze strony Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej 
uczestniczyli w spotkaniu członkowie Zarządu z Anną Kaptacz - prezesem, 
Krzysztofem Petryków- skarbnikiem i Anetą Długosz, przedstawiciele dyrekcji, 
a także pacjenci uczestniczący w pielgrzymce do Lourdes przed dwóch laty. 
Podczas spotkania nastąpiła wymiana spostrzeżeń na temat współpracy 
pomiędzy Hospicjum Częstochowskim a Lourdes Cancer Espérance. Omówiono 
także propozycje organizacji pielgrzymek osób chorych na raka zarówno do 

Lourdes jak i na Jasną Górę. 
10. 15 września 2010 r. - W wyremontowanym budynku Hospicjum przy ulicy 

Krakowskiej oddano do użytku oddział opieki paliatywnej. W uroczystości 
otwarcia uczestniczyli m.in. częstochowscy parlamentarzyści: senator Andrzej 
Szewiński oraz posłowie: Szymon Giżyński, Grzegorz Sztolcman, przedstawiciele 
władz miasta i powiatu częstochowskiego z zastępcą prezydenta miasta 
Częstochowy Ryszardem Majerem i sekretarzem powiatu częstochowskiego 
Leonardem Krawczykiem. W otwarciu wzięli również udział przedstawiciele 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciele hospicjów z terenu 
województwa śląskiego i małopolskiego, pracownicy, wolontariusze i przyjaciele 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. 

11. 15 września 2010 r. zorganizowano kolejny Dzień Otwarty w Hospicjum podczas 
którego mieszkańcy Częstochowy mieli możliwość bezpłatnych badań w tym 
m.in.: badanie ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi, EKG, USG piersi. 
Dzień Otwarty był współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Częstochowy. 

12. 23 września 2010 r. ponad 150 przedstawicieli częstochowskich organizacji 
uczestniczyło w VIII Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych, 
w trakcie którego omówiono współpracę samorządu lokalnego z organizacjami 
pozarządowymi oraz wręczono nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla 
organizacji pozarządowych. Nagrodę (w kategorii działalność organizacji 

pozarządowych) otrzymało Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi 
Czestochowskiej. Nagrodę w imieniu Stowarzyszenia odebrała Prezes Anna 
Kaptacz. 

13. W dniach 1-2 października 2010 r. zorganizowano wycieczkę członków 
i pracowników Stowarzyszenia Hospicjum do Zakopanego. Wspólne spotkania, 
rozmowy oraz wypoczynek w gronie pracowniczym oraz własnych rodzin 
służyły integracji i dobrej współpracy zawodowej. 

14. 6 października 2010 r. odbyło się po raz pierwszy sadzenie „Pól Nadziei” 
w Kamyku i Kłobucku. W Kamyku w Zespole Szkół uczestniczyła liczna grupa 

dzieci i młodzieży, która posadziła cebulki żonkilowe wokół budynku szkolnego. 
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Następnie odbyło się uroczyste sadzenie w centrum Kłobucka, w pobliżu Urzędu 
Miasta. W sadzeniu tym uczestniczyła Sekretarz Gminy – Sylwia Piątkowska, 
przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia z Anną Kaptacz -Prezesem 
Stowarzyszenia na czele. Zgromadzona licznie młodzież i dzieci z kłobuckich 
szkół i przedszkoli posadziła żonkile po raz pierwszy i z entuzjazmem włączyła 
się w akcję Pola Nadziei. Sadzenie odbyło się przy akompaniamencie 
przedstawiciela orkiestry Pipes & Drums Czestochowa. 

15. 7 października 2010 r.  w Myszkowie odbyło się po raz pierwszy sadzenie „Pól 
Nadziei”. W centralnym punkcie miasta w przygotowanym w kształcie promieni 
słońca podłożu posadzone zostały żonkilowe Pola Nadziei. W sadzeniu tym 
uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz w tym m.in. Januszem Romaniuk – 
Burmistrz Myszkowa, Jan Kieras – wicestarosta powiatu myszkowskiego, Elżbieta 
Jędrusik – dyrektor ZOP Palium w Myszkowie, przedstawiciel zarządu 
Stowarzyszenia – Aneta Długosz oraz liczna grupa przedstawicieli myszkowskich 
szkół i przedszkoli. Sadzenie żonkili odbyło się przy akompaniamencie 
przedstawiciela orkiestry Pipes &Drums Czestochowa. 

16. 10 października 2010 r. w Archikatedrze Częstochowskiej odbył się koncert 
dobroczynny dla hospicjum podczas którego wystąpili: Katarzyna Kłosowska – 
sopran, Jarosław Bodakowski – bas oraz Jasnogórski Zespół Wokalny Camerata 
i Kapela Jasnogórska pod dyrekcją Jarosłwa Jasiury. W programie 
koncertu znalazły się utwory: O. Eryka Briknera oraz Wolframa Menschicka. 
Koncert odbył się dzięki wsparciu ks. prałata Stanisława Gębki- proboszcza 
parafii archikatedralnej, firm: Megaron i Wilga oraz patronom medialnym: 
Tygodnikowi Niedziela, Radiom Fiat i Jasna Góra oraz Telewizji Orion. 

17. 15 października 2010 r. rozpoczął się kurs dla wolontariuszy hospicyjnych. 
Kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży i dorosłych przez kilka tygodni 
uczestniczyła w zajęciach teoretycznych i praktycznych, które przygotowują ich 
do wsparcie opieki w Hospicjum Domowym oraz przy akcjach społecznych 
organizowanych przez Stowarzyszenie.  

18. 18 października 2010 r. podczas corocznie przyznawanych Nagród Prezydenta 
Miasta Częstochowy im. Doktora Władysława Biegańskiego dla osób 
wyróżnionych za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny 
charakter pracy na rzecz pacjenta otrzymała Bożena Frankowska - specjalistka w 
dziedzinie opieki paliatywnej. Od 1977 roku pracuje w częstochowskich 
placówkach służby zdrowia. Od 1997 zatrudniona w Zespole Opieki Paliatywnej 
„Palium” w Częstochowie. 

19. 3 grudnia 2010 r. - Obchodzono był Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej 
okazji odbyło się w siedzibie Hospicjum okolicznościowe spotkanie podczas, 
którego wręczone zostały wyróżnienia Hospicyjnego Wolontariusz Roku. 
Otrzymali je w tym roku Barbara Morga oraz Elżbieta Ślęzak, które już kilku lat 
pomagają Hospicjum Częstochowskiemu. Spotkanie uświetnił występ Grupy 
EWAN czyli Ewy Walczak i Andrzeja Szczepańskiego. 

20. 4 grudnia 2010 r. - To dzień, w którym do Hospicjum przybył św. Mikołaj. 
W spotkaniu wzięły udział dzieci pracowników hospicyjnych oraz dzieci z rodzin 
osieroconych. Przy wspólnej zabawie i oczywiście przy prezentach mile wszyscy 
spędzali czas i niechętnie żegnali się z osoba tego szczególnego gościa.  
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21. 16 grudnia 2010 r. - W siedzibie Hospicjum przy ul. Krakowskiej 45a 
zorganizowano okolicznościowe spotkanie wigilijne pacjentów Hospicjum. 
Szczególnym gościem był Arcybiskup Stanisław Nowak. W spotkaniu wzięli 
udział również kapelani hospicyjni, pracownicy socjalni, terapeuci zajęciowi, 
fizjoterapeuci i wolontariusze. Po okolicznościowych przemówieniach odbyła się 
liturgia wieczerzy wigilijnej i indywidualne dzielenie się opłatkiem oraz wspólne 
kolędowanie. 

 
 
 

 
Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

 
W roku 2010 na podstawie umowy z Gminą Miasta Częstochowy zrealizowane były 
następujące projekty: 
 
W zakresie kultury i sztuki: 
„Pomagamy, wspieramy, dajemy nadzieję” - działania twórcze dzieci i młodzieży dla 
chorych i cierpiących. 
Wartość zadania: 6000,00 zł, w tym z dotacji 3000,00 zł. Przeznaczone na nagrody 
rzeczowe dla laureatów konkursów. Umowa nr CRU/626/10 z 23.03.2010 r. 
 
W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 
„Edukacja zdrowotna w zakresie onkologii i psychoonkologii”. 
Wartość zadania: 17000,00 zł, w tym z dotacji 15000,00 zł. Organizacja Dni Otwartych 
w Hospicjum. Dofinansowanie biuletynu Palium. Umowa CRU/1134/2010 z 31.03. 
2010r. 
 
W zakresie pomocy społecznej: 
„Integracja społeczna i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych”. 
Wartość zadania: 7000,00 zł, w tym z dotacji 6000,00 zł. Dofinansowanie działalności 
terapeutycznej Akademii Walki z Rakiem i Dziennego Oddziału Opieki Paliatywnej. 
Umowa CRU/1126/2010 z 09.04.2010 

 
Ze środków Województwa Śląskiego:  
W ramach zadania: Integracja, wsparcie i pomoc dla osób z chorobą nowotworową. 
Wartość zadania: 48000,00 zł, w tym z dotacji 18000,00 zł. Umowa z Regionalnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej 1321/ROPS/2010 z dn. 7.06.2010 
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Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2010 roku  

  
Przychody Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej i 
jednostek terenowych w roku 2010 7 176 755,17 

a. Przychody z działalności statutowej  6 729 946,06 

1. Składki brutto określone statutem 1 580,00 

2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 6 662 531,06 
             - przychody z tyt. uzyskania funduszy budżetowych 982,40 

             - przychody z tyt.1% odpisu pdof 202 769,90 

             - przychody z dotacji 42 000,00 

             - darowizny od osób prawnych 21 008,50 

             - darowizny od osób fizycznych 60 754,72 

             - przychody z akcji "Pola Nadziei" 43 539,86 

             - świadczenia zdrowotne –NFZ 6 284 719,25 

             - pozostałe przychody 6 756,43 

3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 60 685,00 

             - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia 60 685,00 

4. Pozostałe przychody określone statutem 5 150,00 

              - nawiązki sądowe 5 150,00 

b. Przychody z działalności gospodarczej 220 049,04 

             - sprzedaż towarów ortopedycznych i medycznych 220 049,04 

c. Pozostałe przychody 176 422,47 

             - przychody z darowizn składników aktywów trwałych 118 513,78 
             - przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie  
               oraz wartości niematerialnych i prawnych 11 025,74 

             - inne 46 882,95 

d. Przychody finansowe 50 337,60 
             - odsetki od lokat, wkładów bankowych 44 322,60 

             - odsetki od pożyczek 6 000,00 

             - inne przychody finansowe 15,00 

e. Zyski nadzwyczajne  0,00 
 

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi  3,08 %. 
 

Informacja o poniesionych kosztach w 2010 roku  

Koszty Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej i 
jednostek terenowych w roku 2010 6 307 055,40 

a. Koszty realizacji zadań statutowych 5 239 498,99 

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 5 200 160,60 

             - koszty wg rejestracji KRS 1 433 181,78 

             - koszty świadczeń medycznych 3 766 978,82 

2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 33 888,39 

             - kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia 33 888,39 

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 5 450,00 

             - koszty z uzyskanych nawiązek sądowych 5 450,00 

b. Koszty administracyjne: 853 113,36 

             - zużycie materiałów i energii 43 847,27 

             - usługi obce 132 358,18 
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             - podatki i opłaty 8 745,16 
             - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 627 906,65 

             - amortyzacja 15 784,64 

             - pozostałe koszty 24 471,46 

c. Koszty działalności gospodarczej 186 571,23 

             - wartość sprzedanych towarów ortopedycznych i medycznych 186 571,23 

d. Pozostałe koszty 21 402,40 
             - wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie  
               oraz wartości niematerialnych i prawnych 11 436,63 

             - inne 9 965,77 

e.  Koszty finansowe 6 469,42 
             - odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych     
               w okresie realizacji inwestycji 6 158,74 

             - zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 310,68 

f. Straty nadzwyczajne  0,00 

 

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 5.000,00 zł. i udzieliło Spółce pożyczkę pieniężną na przejściowe 
dofinansowanie działalności w wysokości 120.000,00 zł. 
 

3. Lokaty na bankowych rachunkach oszczędnościowych:  
- w ING Bank Śląski             420 406,00 zł 
- EsBank Bank Spółdzielczy w Radomsku     1 465 470,39 zł 
 

4. Stowarzyszenie nabyło w 2010 r. aktywa trwałe:  
- środki trwałe na kwotę  941.689,53 zł z przeznaczeniem na cele statutowe,  
- środki trwałe w budowie na kwotę 74.029,80 zł. 

  
5. Stowarzyszenie w roku 2010 poniosło nakłady na wartości niematerialne i prawne 

w wysokości 597,80 zł. 
 

6. Stowarzyszenie posiada zobowiązanie z tytułu kredytu bankowego z odsetkami 
naliczonymi na dzień bilansowy w wysokości 135.375,59 zł.  
 

Informacja o zatrudnieniu pracowników i wynagrodzeniach  
 

1.  Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu i podległych jednostkach z podziałem 

według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie 

w działalności gospodarczej: 

A) Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zatrudniało (stan na 

31.12.2010r.): 

 33 osoby na umowę o pracę tj. 5 pielęgniarek, 2 psychologów, 3 salowe/opiekunki, 
 4 kierowców, 6 recepcjonistów, 1 kapelan, 1 opiekun terapii, 11  administracja. 
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 7 osób na umowy zlecenia i kontraktowe tj. 2 lekarzy, 1 pielęgniarka, 1 psycholog, 
1 koordynator wolontariatu, 1 społeczny inspektor BHP, 1 adwokat.  
 

B) W  powołanych jednostkach – zakładach opieki zdrowotnej zatrudnionych było:(stan 

na 31.12.2010r.): 

 76  osób na umowy o prace tj. 47 pielęgniarek, 5 lekarzy; 6 psychologów; 
1 psychoterapeuta; 7 fizjoterapeutów ; 1 pedagog ; 3 salowe; 1 kapelan; 1 opiekunka;  
1 masażysta; 1 technik farmaceutyczny; 2 pracowników socjalnych. 

 33 osoby na umowy zlecenia i kontraktowej tj. 17 lekarzy, 11 pielęgniarek,                      
2 psychologów,  2 konserwatorów, 1 informatyk.  

 
C) Oddział Stowarzyszenia Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Hosp-Med” 

prowadzący działalność gospodarczą zatrudniał na umowę o pracę – na dzień 28.02.2010 

r. - kierownik sklepu 1, specjalista ds. sprzedaży 2. Od 1.03.2010 r. zaprzestał 

prowadzenia działalności nie zatrudniał pracowników. 

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez Stowarzyszenie i powołane 

jednostki z umów o pracę 3 547 174,94 zł, z umów zleceń i o dzieło 258 940,83 zł, 

umowy kontraktowe 293 003,44 zł  z czego w działalności gospodarczej Oddział 

Stowarzyszenia – Centrum Zaopatrzenia Medycznego „Hosp-Med” z umów 

o pracę 17 440,00. Wydatki na wynagrodzenie wypłacane pracownikom w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej stanowiło 0,49 %  

 

3. 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. 

Informacja o przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym kontroli: 

W 2010 roku odbyły się kontrole przeprowadzonych przez Państwowy Powiatowy 

Inspektorat Sanitarny w Częstochowie  

1. Niepublicznego Zakładu Pomocy i Opieki Pielęgniarskiej w Częstochowie:  
 

25.01.2010 r. kontrola zgodności stanu faktycznego z wymaganiami, jakimi powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 
19.05.2010 r. zakres przedmiotowy kontroli: kontrola oceny stanu sanitarnego obiektu. 
Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 
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16.07.2010 r. zakres przedmiotowy kontroli: kontrola problemowa dotycząca: 
dezynfekcji, sterylizacji i postępowania ze sprzętem jednorazowego użytku. Zaleceń 
pokontrolnych nie wydano.  
 
2.Zespołu Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstochowie: 

 
25.01.2010 r. kontrola zgodności stanu faktycznego z wymaganiami jakimi powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 
03.03. 2010 r. kontrola zgodności projektu przebudowy budynku Hospicjum ze stanem 
faktycznym i dokonaną przebudową, nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wydano 
zaleceń pokontrolnych.  
19.05.2010 r. zakres przedmiotowy kontroli: kontrola oceny stanu sanitarnego obiektu. 
Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 
12.07.2010 r. zakres kontroli ocena stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego. 
Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  
16.07.2010 r. zakres przedmiotowy kontroli: kontrola problemowa dotycząca: 
dezynfekcji, sterylizacji i postępowania ze sprzętem jednorazowego użytku. Zaleceń 
pokontrolnych nie wydano.  
11.08.2011 r. kontrola na wniosek Zespołu Opieki Paliatywnej „Palium” celem wydania 
decyzji o zgodności pomieszczeń i urządzeń zakładu opieki zdrowotnej zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 
 
W dniach 11-15.01.2010 r. odbyła w się kontrola Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Kontrola dotyczyła realizacji umowy 
w rodzaju opieka długoterminowa w zakresie zgodności z wymogami oraz 
prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej w okresie od 1.08.2008 do 
31.12.2008 r. W wystąpieniu pokontrolnym nie oceniono pozytywnie wszystkich działań 
świadczeniodawcy w zakresie objętym kontrolą. Wydano zalecenia pokontrolne. 
 
W dniach 25-28 maja 2010 odbyła się kontrola Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki 
Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Kontrola dotyczyła 
sprawdzenia prawidłowości działania Zespołu Opieki Paliatywnej „Palium” 
w Częstochowie pod względem merytorycznym, sprawdzenia dokumentacji 
organizacyjnej i medycznej zakładu, zabezpieczenia kadrowego zgodnie z profilem 
udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz przestrzegania praw pacjenta. W wystąpieniu 
pokontrolnych funkcjonowanie zakładu w kontrolowanym zakresie oceniono 
pozytywnie. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 
 

Częstochowa, 2011.03.31                                                                            Zatwierdzono: 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

Uchwałą nr 2/2011 z dnia 15.06.2011r. Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Opieki 

Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej zatwierdziło powyższe sprawozdanie. 


