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I. 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. 

 

II. 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. 

III. Zakres i formy prowadzonej działalności statutowej,  cele statutowe 

 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą będąc dobrowolnym, samorządnym 

i dobroczynnym zrzeszeniem osób i instytucji działających w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia, pomocy psycho-duchowej, społeczno-socjalnej na rzecz przewlekle i nieuleczalnie 

chorych i ich rodzin.  

2. 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. 

mailto:hospicjum.czestochowa@wp.pl
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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.   

 

3. 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. 

Stowarzyszenie prowadziło działalność jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego oraz 

działalność gospodarczą. 
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IV. Dane dotyczące pracy władz Stowarzyszenia w 2011 roku 

1. W 2011 roku Zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej pracował 

w składzie: 

prezes – Kaptacz Anna, 

wiceprezes –  Łupińska Urszula,  

skarbnik – Petryków Krzysztof , 

sekretarz – Kaptacz Izabela, 

członek –  Długosz Aneta. 

W roku sprawozdawczym 2011 Zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi 

Częstochowskiej odbył 9 posiedzeń. Podjęto 17 uchwał w sprawach bieżącej działalności 

Stowarzyszenia. Na bieżąco podejmowano uchwały w sprawach członkowskich. 

2. Komisji Rewizyjna pracowała w następującym składzie: Przewodniczący: Rafał Nemsz,  

Członkowie: Małgorzata Socha, Longin Dobrakowski. Przeprowadzono 4 kontrole. 

Nie wydano zleceń. 
 

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 2011 r.:                        

Członków zwyczajnych 79 osoby; wspierających: 0; honorowych: 0;  

5. Zarząd Stowarzyszenia, członkowie  i pracownicy stale współpracowali z placówkami POZ, 

Szpitalami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Forum Ruchów Stowarzyszeń 

i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej; Śląskim Forum Organizacji Socjalnych „Kafos”, 

Polskim Towarzystwem Opieki Długoterminowej, Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa 

Opieki Paliatywnej, Forum Hospicjów Polskich. 

 

6. 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  
 

7. 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, 

- oddział stacjonarny opieki paliatywnej.  
 

8. 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 
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domowych, ambulatoryjnych, dziennych, stacjonarnych oraz wsparcie ich rodzin 

i osieroconych. 
 

9. Opieka medyczna, psychologiczna duchowa i fizjoterapeutyczna dostępna była całodobowo 

przez 7 dni w tygodniu. Objęto opieką 1673 osoby dorosłe i 52 dzieci w ramach hospicjum 

domowego, poradni opieki paliatywnej, hospicjum stacjonarnego  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. 

 

10. 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. Pacjenci otrzymywali wymaganą opieką 

medyczną, pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną, duchową i socjalną. 

Pacjenci chętnie uczestniczyli w uroczystościach z udziałem przedstawicieli Kościoła 

i władz Miasta Częstochowy. 

V. Zestawienie danych dotyczących sprawowanej opieki w 2011 roku 

 

1. W 2011 r. objęto opieką paliatywną  1673 osoby dorosłe, 52 dzieci oraz ich rodziny. 
 

HOSPICICJUM DOMOWE  

Hospicjum domowe  Zespół Opieki 

Paliatywnej 

„Palium” 

w Częstochow

ie 

NZOZ 

Zespół 

Opieki 

Paliatywnej 

„Palium” 

w Lublińcu 

Zakład 

Opieki 

Paliatywnej 

„Palium”  

w Myszkowie 

Łącznie 

Łączna liczba chorych 

objętych opieką 

923 146 153 1 222 

Łączna liczba dni opieki 

nad chorymi 

89 526 9 442 14 568 113 536 

Średnia liczba chorych 

w tym samym czasie 

miesięcznie  

264 30 40  

Średni czas opieki nad 

jednym pacjentem 

96,9 64 95  
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Średnia miesięczna 

liczba wizyt u jednego 

chorego 

13 14 11  

Łączna liczba 

wykonanych wizyt 

 

41 485 3 834 6 614 51 933 

 W tym wizyt 

lekarskich 

 

7 573 708 960 9 241 

 W tym wizyt 

pielęgniarskich 

26 654 3 036 5 174 34 864 

 W tym innych 

członków 

zespołu 

7 258 90 480 7 828 

Zmarłych pacjentów 603 96 100 799 

Wyrejestrowanych 

pacjentów 

41 29 4 74 

 

PORADNIA OPIEKI PALIATYWNEJ  

Poradnia Opieki 

Paliatywnej 

Zespół Opieki 

Paliatywnej 

„Palium” 

w Częstochow

ie 

NZOZ 

Zespół 

Opieki 

Paliatywnej 

„Palium” 

w Lublińcu 

Zakład 

Opieki 

Paliatywnej 

„Palium”  

w Myszkowie 

Łącznie 

Liczba chorych objętych 

opieką 

136 103 5 344 

Liczba wykonanych 

porad 

2 436 1 226 68 3 730 

Liczba 

wyrejestrowanych 

39 22 1 62 

Liczba zgonów 13 4 1 18 
 

HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI  

Hospicjum domowe dla dzieci Zespół Opieki Paliatywnej „Palium” 

w Częstochowie 

Liczba chorych dzieci objętych opieką 52 

Łączna liczba dni opieki nad chorymi 12 687 

Średnia liczba chorych w tym samym czasie 38 

Średni czas opieki nad jednym chorym 243 

Średnia miesięczna liczba wizyt u jednego chorego 14 

Łączna liczba wykonanych wizyt 6 762 

 W tym pielęgniarskich 3 862 

 W tym lekarskich 1 042 

 W tym innych członków zespołu 1 858 

Liczba wyrejestrowanych 8 

Liczba zgonów 4 
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Od 1.01. 2011 roku uruchomiono stacjonarny oddział opieki paliatywnej dla 7 chorych 

w budynku Stowarzyszenia przy ul. Krakowskiej 45a na I piętrze. W ciągu 2011 roku objęto 

całodobową opieką na oddziale 107 chorych. 

 

ODDZIIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ Zespół Opieki Paliatywnej „Palium” 

w Częstochowie 

Liczba chorych objętych opieką 107 

Łączna liczba osobodni opieki nad chorymi 2 606 

Średni czas opieki nad jednym chorym 24 

Liczba wyrejestrowanych 29 

Liczba zgonów 66 

 

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 2011 roku objęto opieka 110 pacjentów. 

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA REALIZOWANA W 2011 R. 

  

Liczba chorych objętych opieką  

110 

Łączna liczba wykonanych wizyt 24 084 

 

Łączna liczba dni opieki nad chorymi 15 082 

Średnia liczba chorych w tym samym czasie 72 

Średnia miesięczna liczba wizyt u jednego chorego 18 

Liczba wyrejestrowanych 16 

Liczba zgonów 21 

 

  

Łącznie objęto opieką 1783 osoby dorosłe, 52 dzieci oraz ich rodziny z terenu powiatu 

ziemskiego i grodzkiego częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, lublinieckiego 

i kłobuckiego. 

VI. Działalność wolontaryjna 

 

Ośrodek Wolontariatu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w 2011 roku 

przeprowadził kolejną edycję podstawowego kursu dla wolontariuszy z zagadnień opieki 

paliatywnej. 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 
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publiczne, koncerty, dni otwarte i bieżące wydarzenia Hospicjum oraz w prace społeczne 

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

wolontariusze akcyjni.  

       

VII. Działalność wydawnicza 

Stowarzyszenie wydało skrypt z materiałami pokonferencyjnymi z XV Konferencji Opieki 

Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych pt. „Posłańcy Miłości” zorganizowanej przez 

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej na Jasnej Górze w styczniu 2011r.  

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

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

z terenu miasta i regionu.  

VIII. Działalność szkoleniowa 

Pracownicy Stowarzyszenia i zakładów opieki zdrowotnej wchodzących w struktury 

Stowarzyszenia opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w 2011 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 37 osób. 

Przedstawiciele Hospicjum brali również udział w spotkaniach pielęgniarek opieki paliatywnej 

i hospicyjnej, kapelanów hospicyjnych, prezesów i księgowych. Ponadto w zorganizowanej XV 

Konferencji Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych p.t.: „Posłańcy Miłości” na Jasnej 

Górze udział wzięło 300 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 staże i praktyki zawodowe dla studentów, 

uczniów oraz uczestników pielęgniarskich studiów pomostowych, kursów kwalifikacyjnych 

i specjalizacji z opieki paliatywnej i opieki długoterminowej.  

IX. Wydarzenia – imprezy, organizacja i uczestnictwo w 2011 r. 

 

1. W dniach 28-30 stycznia 2011 r. – zorganizowano XV Jasnogórską Konferencja Opieki 

Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych pod hasłem „Posłańcy miłości”. Podobnie, jak 

w latach poprzednich organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej 

Ziemi Częstochowskiej. Kierownictwo organizacyjne sprawowała mgr Izabela Kaptacz, 

naukowe – dr. n.med. Jadwiga Pyszkowska. Patronat honorowy nad całością przyjął 

Metropolita Częstochowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy. Trzydniowe 

spotkanie podzielone było na sesje wykładowe i dyskusyjne oraz warsztatowe. Uczestnicy 

Konferencji mieli również możliwość uczestniczenia w mszach św. oraz zwiedzaniu 

Jasnogórskiego Sanktuarium. Wśród uczestników jasnogórskiego spotkania goszczono 

Katarzynę Pęczak z RPA.   

2. W dniu 12 lutego w Olsztynie k. Częstochowy odbył się bal dobroczynny na rzecz dzieci 

z Domowego Hospicjum. W balu wzięło udział 90 osób. Jego uczestnikami byli pracownicy 

organizacji i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Stowarzyszenie Opieki 

Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz liczna grupa przyjaciół, darczyńców i ludzi 
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gorących, otwartych serc. Podczas balu odbyła się aukcja obrazów m.in. Elżbiety Ledeckiej 

oraz prac dzieci z „Czerwonego Jabłuszka”. 

3. W dniu 16 marca w Liceum im. Dąbrowskiego odbyła się inauguracja kampanii Pola 

Nadziei. W atrakcyjnie udekorowanej sali program artystyczny przedstawili uczniowie 

miejscowego Liceum oraz z Gimnazjum nr 7 i Zespołu Szkół nr 1 w Częstochowie. 

4. W dniu 10 kwietnia w Archikatedrze częstochowskiej obyła się doroczna Msza św. za 

zmarłych pacjentów Hospicjum. Przewodniczył jej ks. dr Tomasz Knop - kapelan 

Hospicjum. We mszy wzięło udział około 600 osób - członków rodzin pacjentów, 

wolontariuszy i pracowników. Tego dnia odbywała się również zbiórka na rzecz Hospicjum 

przed kościołami Archidiecezji Częstochowskiej. 

5. W dniu 11 kwietnia w Kłobucku odbył się I Marsz Nadziei. Wzięło w nim udział kilkuset 

uczestników. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli 

z Kłobucka, Kamyka i innych miejscowości. Przemarszowi towarzyszyła miejscowa 

"Kapela u Andrzeja".  

6. W dniu 15 kwietnia odbył się Marsz Nadziei w Częstochowie. Zakończenie marszu odbyło 

się na skwarze przed liceum im. H. Sienkiewicza, gdzie uczestnicz wypuścili do nieba żółte 

balony - symbol rozprzestrzeniającej się nadziei dla osób chorych. 

7. W dniu 29 kwietnia w Miejskim Domu Kultury odbył się finał Pól Nadziei w Kłobucku. 

Laureaci konkursów plastycznego i literackiego otrzymali nagrody i wyróżnienia a wszyscy 

uczestnicy tego spotkania obejrzeli występ Grupy Wokalnej Fortissimo. 

8. W dniu 29 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie odbył się finał Pól Nadziei. 

Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów literackiego i plastycznego ,,Posłańcy Miłości”. 

Laureaci otrzymali nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Starostwo Powiatowe 

w Myszkowie, Bank BGŻ, firmę Polimer, sklep ,,Impresja”, salon fryzjerski ,,Kameleon”.  

9. 6 maja w Klubie Politechnik obyła się uroczystość zakończenia 10 finału kampanii 

społecznej Pola Nadziei w Częstochowie. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, 

laureaci konkursów, dzieci i młodzież, wolontariusze. Podczas uroczystości wręczono 

nagrody i wyróżnienia przyznane w konkursie plastycznym i literackim oraz za 

najładniejszy strój żonkilowy podczas Marszu Nadziei. Uroczystość uświetnił występ 

Społecznego Ogniska Baletowego i Społecznej Szkoły Baletowej w Częstochowie. Nagrody 

dla laureatów z Częstochowy ufundowane zostały przez Urząd Miasta Częstochowy, a dla 

pozostałych Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej. 

10. 6 czerwca w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater odbyła  się uroczystość 5 rocznicy 

powstania oddziału Akademii Walki z Rakiem w Częstochowie. W programie spotkania 

znalazł się występ wokalny Ewy Walczak oraz minidrama wykonana przez Olgę 

Młynarczyk, Annę Ziębińską, Jadwigę Kuna i Kazimierza Wójcika. Zaprezentowane 

zostały także ikony Olgi Młynarczyk, rysunki Grażyny Walczak oraz grafiki Kamila 

Oleśkiewicza. 

11. 11 lipca gościliśmy w naszym Hospicjum grupę 21 rowerzystów, którzy uczestniczyli 

w drugim rajdzie rowerowym „Przez Polskę dla polskich hospicjów - Cycle Poland”. Rajd 

zorganizowała Fundacja Babci Aliny. Uczestnicy rajdu zatrzymali się w naszym hospicjum 

na krótki odpoczynek, zwiedzili je, przekazali symboliczny prezent dla dzieci z Domowego 

Hospicjum i wyruszyli w dalszą trasę. Po drodze pilotowani przez naszych wolontariuszy 

przejechali na Jasną Górę gdzie ofiarowali swoją modlitwę przed Cudownym Obrazem 

Matki Bożej. Celem rajdu była m.in. promocja idei hospicyjnej, znalezienie sponsorów dla 

hospicjów oraz odwiedzenie hospicjów, które są wspierane przez fundację. 

12. W dniu 3 września w parku 3 Maja, podczas „Pikniku Pozarządowego 2011” 

częstochowskie organizacje pozarządowe prezentowały swoją działalność mieszkańcom 

naszego miasta. Wśród nich znalazło się też nasze Stowarzyszanie Opieki Hospicyjnej 

Ziemi Częstochowskiej. W ramach prezentacji przedstawialiśmy działalność naszego 

Hospicjum, Akadami Walki z Rakiem, Ośrodka Wolontariatu i innych form działalności. 

Odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość pomiaru poziomu cukru oraz ciśnienia krwi.  
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13. 4 października w ogrodach Hospicjum Częstochowskiego odbyła się uroczystość sadzenia 

cebulek żonkili, rozpoczynając tym samym społeczną kampanię Pola Nadziei. Wśród 

uczestników znalazły się również dzieci i młodzież z Miejskiego Przedszkola nr 29, Szkoły 

Podstawowej nr 19, Liceum im. J. Dąbrowskiego i Liceum im. A. Mickiewicza oraz 

wolontariusze i pracownicy hospicjum. Po okolicznościowym przemówieniu Anny Kaptacz 

- Prezes Stowarzyszenia Hospicjum odbył się recital wokalisty Bartka Jaskota i gitarzysty 

Witolda Górala. Całość uroczystości dopełniło sadzenie cebulek żonkili, któremu 

towarzyszyła muzyka w wykonaniu Częstochowa Pipes&Drums. Zasadzono około 

200 cebulek żonkilowych. 

14. 11 października w Kamyku i Kłobucku obyła się jesienna inauguracja kampanii Pola 

Nadziei. W Kamyku sadzenie odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Gen. 

Józefa Bema. Tego samego dnia również w Kłobucku przed Urzędem Miasta posadzone 

zostały cebulki żonkilowe. Palcówki edukacyjne w Kłobucku reprezentowały dzieci 

z Przedszkola nr 1, 2 i 5, ze szkoły Podstawowej nr 1 i 2 oraz młodzież z gimnazjum 

i Zespołów Szkół nr 1, 2 i 3. 

15. 12 października w Myszkowie obyła się już po raz drugi inauguracja kampanii Pola 

Nadziei. Oprawę muzyczną uroczystości stanowiły melodie szkockie, gdzie narodziła się 

idea Pól Nadziei, w wykonaniu członka orkiestry Częstochowa Pipes&Drums. 

16. 14 października 2011 roku odbyło się po raz pierwszy w Blachowni uroczyste sadzenie 

cebulek żonkili na klombie miejskim obok Szkoły Podstawowej nr 1. Wśród zaproszonych 

gości obecni byli również członkowie Towarzystwa Przyjaciół i Miłośników Blachowni, 

mieszkańcy Blachowni oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 nauczyciele i pracownicy 

administracji tej szkoły oraz członkowie Szkolnego Koła PCK z opiekunką koła. 

17. 5 grudnia z okazji Dnia Wolontriusza odbyło się spotkanie wolontariuszy hospicyjnych 

oraz uczestników kursu dla wolontariuszy. Tradycyjnie jak co roku najbardziej aktywnym 

wolontariuszom zostały wręczone podziękowania, a uczestnikom kursu zaświadczenia 

o ukończeniu części teoretycznej. 

18. 6 grudnia rozpoczęły się wizyty Świętego Mikołaja w Hospicjum Domowym dla Dzieci. 

W ciągu kilku dni Święty Mikołaj odwiedził 40 małych pacjentów, a także ich rodziny. 

Radosne spotkania nie ominęły również pacjentów przebywających na stacjonarnym 

Oddziale Opieki Paliatywnej przy ul. Krakowskiej 45a 

19. Powstał Kalendarz na 2012 r. "Gramy o życie" wydany przez Stowarzyszenie Opieki 

Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej i Teatr im. A. Mickiewicza. Na każdej karcie osoba, 

której życie naznaczyła choroba nowotworowa (uczestnik Akademii Walki z Rakiem) oraz 

aktor częstochowskiej sceny. Inicjatywę chorych na raka zdecydowali się wesprzeć aktorzy: 

Sebastian Banaszczyk, Teresa Dzielska, Andrzej Iwiński, Adam Hutyra, Michał Kula oraz 

sam Piotr Machalica, dyrektor artystyczny. Są w cywilnych strojach. Natomiast uczestnicy 

Akademii Walki z Rakiem występując w kostiumach do częstochowskich spektakli. 

To Olga Młynarczyk, Kazimierz Wójcik, Jadwiga Kuna, Alicja Załoga, Anna Zębińska 

i Elżbieta Lisek. Wszyscy, razem z fotografem, projektantem szaty graficznej - Małgorzatą 

Dumaną i mejkapistką Kamilą Misiak pracę swą wykonali za darmo. 

20. W dniu 15 grudnia odbyła się wigilia dla pacjentów Hospicjum. Pośród życzeń, śpiewu 

kolęd i dzielenia się opłatkiem mijał czas dzielenia się radością i miłością wypływającą 

z Narodzenia Jezusa Chrystusa. Arcybiskup złożył życzenia i udzielił błogosławieństwa 

wszystkim zebranym, a zwłaszcza pacjentom przybyłym na to spotkanie oraz 

przebywającym na oddziale opieki paliatywnej. 

21. Tego samego dnia wieczorem na okolicznościowym spotkaniu bożonarodzeniowym 

spotkali się członkowie Akademii Walki z Rakiem. Po życzeniach odbyło się 

przedstawienie kukiełkowe przygotowane przez uczestników Akademii oparte na motywach 

książki „Orkar i Róża”. 
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22. W dniu 21 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne dla pracowników Hospicjum 

Częstochowskiego. Po okolicznościowych przemówieniach obyło się dzielenie opłatkiem 

i składanie życzeń. Spotkanie dopełniła wspólna świąteczna kolacja. 

 

X. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

 

W roku 2011 na podstawie umowy z Gminą Miasta Częstochowy zrealizowane były następujące 

projekty: 

W zakresie pomocy społecznej: 

„Integracja społeczna i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych” 

Wartość zadania: 13500,00 zł,  w tym z dotacji 4000,00 zł. Umowa nr CRU/769/2011 z dnia 

24.05.2011 

W zakresie opieki zdrowotnej: 

„Edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki schorzeń kardiologicznych, onkologicznych, 

metabolicznych, alergologicznych”. 

Wartość zadania: 17900,00 zł, w tym z dotacji 9000,00 zł. Umowa nr CRU/883/2011 z dnia 

01.04.2011 

W zakresie kultury i sztuki: 

„Posłańcy miłości – działania twórcze dzieci i młodzieży dla chorych i cierpiących”. 

Wartość zadania: 7000,00 zł, w tym z dotacji 2500,00 zł. Umowa nr CRU/1041/2011 z dnia 

15.04.2011r.  

XI. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2011 roku  

 Przychody Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej  

i jednostek terenowych w roku 2011 8 372 028,07 

1. Przychody z działalności statutowej  8 078 329,10 

a.  składki brutto określone statutem 1 360,00 

b. przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 8 071 370,10 

- przychody z tyt. uzyskania funduszy budżetowych 1 200,00 

- przychody z tyt.1% odpisu pdof 227 352,40 

- przychody z dotacji 15 500,00 

- darowizny od osób prawnych 32 695,61 

- darowizny od osób fizycznych 32 416,50 

- przychody z akcji "Pola Nadziei" 51 010,22 

- świadczenia zdrowotne –NFZ 7 691 511,20 

- pozostałe przychody 19 684,17 

c. przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 

d. pozostałe przychody określone statutem 5 599,00 

- nawiązki sądowe 4 664,00 

- pozostałe przychody 935,00 

2. Przychody z działalności gospodarczej 55 276,00 

- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia 55 276,00 

3. Pozostałe przychody 103 969,91 

- przychody z darowizn składników aktywów trwałych 17 654,88 

- inne 86 315,03 
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4. Przychody finansowe 134 453,06 

- odsetki od lokat, wkładów bankowych 75 694,29 

- odsetki od pożyczek 7 200,00 

- otrzymane dywidendy od akcji obcych 51 323,28 

 

Procentowy  stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 

z pozostałych źródeł wynosi  0,66 %. 

XII. Informacja o poniesionych kosztach w 2011 roku  

Koszty Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej i jednostek terenowych w 

roku 2011 7 022 612,13 

1. Koszty realizacji zadań statutowych 6 101 638,28 

a. koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 6 084 898,05 

- koszty wg rejestracji KRS 1 847 625,71 

- koszty świadczeń medycznych 4 237 272,34 

b. koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00 

c. pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 16 740,23 

- koszty z uzyskanych nawiązek sądowych 4 664,00 

- pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 12 076,23 

2. Koszty administracyjne: 864.787,48 

- zużycie materiałów i energii 58 459,28 

- usługi obce 115 481,95 

- podatki i opłaty 7 200,52 

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 651 474,47 

- amortyzacja 12 161,71 

- pozostałe koszty 20 009,55 

3. Koszty działalności gospodarczej 52 963,01 

- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia 52 963,01 

4. Pozostałe koszty 155,26 

5. Koszty finansowe 3 068,10 

- odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w 

okresie realizacji inwestycji 2 759,52 

- zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 308,58 

 

XIII. 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:  

- ING Bank Śląski          1 146 270,36 zł 

- EsBank Bank Spółdzielczy w Radomsku        757 479,91 zł 

- Bank Pekao SA           633 894,46 zł 

- Deutsche Bank PBC SA          257 860,89 zł 

 

4. Stowarzyszenie nabyło w 2011 r. aktywa trwałe na kwotę  123.086,78 zł. z przeznaczeniem na cele 

statutowe. 

 

5. W roku 2011 nakłady na wartości niematerialne i prawne nie były poniesione. 

 

6. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.  
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XIV. 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 31.12.2011r.): 

 33 osoby na umowę o pracę tj. 7 pielęgniarek, 4 salowe/opiekunki, 4 kierowców, 

6 recepcjonistów, 1 kapelan, 1 opiekun terapii, 10 administracja. 

 7 osób na umowy zlecenia i kontraktowe tj. 2 lekarzy, 3 pielęgniarki,4  psychologów, 

1 społeczny inspektor BHP, 1 recepcjonista, 1 adwokat; 

B) W powołanych jednostkach-zakładach opieki zdrowotnej zatrudnionych było                                

(stan na 31.12.2011r.): 

 81  osób  na umowę o prace tj. 46 pielęgniarek, 6 lekarzy, 6 psychologów, 

1 psychoterapeuta, 9 fizjoterapeutów ,1 asystent fizjoterapii, 1 pedagog , 2 salowe, 

1 kapelan, 1 opiekunka, 1 masażysta, 1 technik farmaceutyczny; 2 pracownik socjalny, 

1 rehabilitant, 1 informatyk, 1 administracyjny. 

 41 osób na umowy zlecenia i kontraktowej tj. 21 lekarzy, 18 pielęgniarek, 2 psychologów.  

 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez Stowarzyszenie i powołane jednostki z umów 

o pracę 4 103 800,21 zł, z umów zleceń i o dzieło 404 735,91 zł, umowy kontraktowe 

386 925,43 zł z czego w działalności gospodarczej z umów zleceń i o dzieło 6 300,00. 

Wydatki na wynagrodzenie wypłacane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

stanowiło 0,13 %  

 

2. Członkowie zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej  nie 

pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.   

  

XV. 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. 

 

XVI. Informacja o przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym kontroli: 

 

1. W 2011 roku odbyły się kontrole przeprowadzone przez Państwowy Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny w Częstochowie: 

Niepublicznego Zakładu Pomocy i Opieki Pielęgniarskiej w Częstochowie 

29.06.2011r. kontrola – ocena stanu sanitarnego obiektu, dezynfekcji, postępowania 

z odpadami medycznymi. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 
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04.10.2011r. kontrola dotycząca przestrzegania procedur czynników biologicznych 

i chemicznych na stanowisku pracy pielęgniarki. Wydano zalecenie pokontrolne: zapoznanie 

pracowników z obowiązującymi procedurami w zakładzie. 

Zespołu Opieki Paliatywnej „Palium” 

26.06.2011 – kontrola – ocena stanu sanitarnego obiektu, dezynfekcji, postępowania 

z odpadami medycznymi. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 

03.08.2011 – Oddziała Stacjonarny i Oddział Dzienny – Kontrola kompleksowa żywienia. 

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.  

2. Ponadto odbyły się kontrole: 

18.01.2011 r. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Palium" w Myszkowie z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych w Myszkowie z 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.  

13.09.2011 – kontrola Zespołu Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstochowie przez 

Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Paliatywnej województwa śląskiego – 

dr n. med. Jadwigę Pyszkowską dotycząca przestrzegania procedur oraz poprawności 

dokumentacji. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. 

 

 

Częstochowa, 2012.03.31                                                                            Zatwierdzono: 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

 


