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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.  

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. 

 
 
Członkowie zarządu: 
Kaptacz Anna - prezes 
Łupińska Urszula - wiceprezes 
Petryków Krzysztof - skarbnik 
Kaptacz Izabela - sekretarz 
Długosz Aneta - członek 
 

 

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 2013 r.:                        
Członków zwyczajnych 82 osoby; wspierających: 0; honorowych 3;  
 
W roku sprawozdawczym 2013 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi 
Częstochowskiej odbył 8 posiedzeń. Podjęto 11 uchwał w sprawach bieżącej 
działalności Stowarzyszenia. 
 
 

mailto:hospicjum.czestochowa@wp.pl
http://www.hospicjum-czestochowa.pl/
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OKRESLENIE CELÓW STATUTOWYCH  

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.   
 
OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  
 

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, 
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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 konferencję 
naukowo-szkoleniową 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. 
  
Nieodpłatną działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej 
Ziemi Częstochowskiej prowadzi  w formie opieki paliatywnej - ambulatoryjnej, 
stacjonarnej i domowej. 
 
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. 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. 

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 
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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.  

Celem działalności jest łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych, duchowych i 

socjalnych oraz poprawa jakości życia pacjentów na miarę ich możliwości. 

Świadczona opieka obejmuje między innymi: świadczenia medyczne, lekarskie, 

pielęgniarskie, kontrolę 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 i rehabilitacyjnego; 

zapewnianie dziennej opieki medycznej, terapeutyczno-zajęciowej pacjentom 

w dobrej kondycji fizycznej z dowozem. 

W roku sprawozdawczym 2013 objęto opieką paliatywną 1413 osób dorosłych oraz 
ich rodziny i opiekunów (w tym w ramach hospicjum domowego 989 osób, w poradni 
opieki paliatywnej 157 chorych, w opiece stacjonarnej 220 chorych oraz 47 
podopiecznych w dziennym oddziale opieki paliatywnej). Opieką nad osieroconymi 
objęto 103 osoby w ramach cyklicznych spotkań dla osieroconych oraz ok. 1000 
rodzin pozostających w środowisku domowym.  
W Hospicjum domowym dla dzieci objęło opieką w 2013 roku 62 dzieci oraz ich 
rodziny w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia.  
Objęci opieką pacjenci i ich rodziny przebywali na terenie powiatu ziemskiego i 
grodzkiego częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego 
oraz pajęczańskiego. Wypożyczono sprzęt medyczny 278 chorym. 
 
Szczegółowe dane dotyczące realizacji opieki w 2013 roku. 
 
Oddział opieki paliatywnej 
 

ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ 14 łóżkowy  

Liczba chorych objętych opieką 220 pacjentów  

Łączna liczba osobodni opieki nad chorymi 5078 osobodni 

Średni czas opieki nad jednym chorym 22 dni  

Liczba chorych wypisanych 57 pacjentów 

Liczba zgonów 162 pacjentów 
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Hospicjum domowe 
 

Hospicjum domowe Zespół Opieki 
Paliatywnej 

„Palium” 
w Częstochowie 

Zespół Opieki 
Paliatywnej 
„Palium” w  
Kłobucku 

Łącznie 

Łączna liczba chorych 
objętych opieką 

805 184 989 

Łączna liczba dni opieki 
nad chorymi 

83409 9615 93024 

Średnia liczba chorych w 
tym samym czasie 

miesięcznie 

246 50 296 

Średni czas opieki nad 
jednym pacjentem/dni 

104 52 78 

Średnia miesięczna liczba 
wizyt u jednego chorego 

13 15 14 

Łączna liczba wykonanych 
wizyt 

35 856 9369 45 225 

 W tym wizyt 
lekarskich 

6527 1382 7 909 

 W tym wizyt 
pielęgniarskich 

22957 7043 30 000 

 W tym innych 
członków zespołu 

6372 944 7 316 

Zmarłych pacjentów 538 123 659 

Wyrejestrowanych 
pacjentów 

23 5 28 

 
Hospicjum domowe dla dzieci 

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

Liczba chorych dzieci objętych opieką 62 

- w tym z choroba nowotworową 7 

- w tym bez choroby nowotworowej 55 

Łączna liczba dni opieki nad chorymi 17 714 

Średnia liczba chorych w tym samym czasie 48 

Średni czas opieki nad jednym chorym 285 dni 

Średnia miesięczna liczba wizyt u jednego 
chorego 

15 

Łączna liczba wykonanych wizyt 9 416 

 W tym pielęgniarskich 5 316 

 W tym lekarskich 1 345 

 W tym innych członków zespołu psychologów 634 
fizjoterapeutów 2 121 

Liczba wyrejestrowanych 4 

Liczba zgonów 4 
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Hospicjum domowe dla dzieci Ilość dzieci  

mieszkających w Częstochowie  24 

mieszkających w powiecie częstochowskim 28 

mieszkających w Myszkowie/Lublińcu/Kłobucku 1 / 0 / 3 

mieszkających w powiecie 
myszkowskim/lublinieckim/kłobuckim 

0 / 2 / 4 

 
Poradnia opieki paliatywnej 
 

Poradnia Opieki Paliatywnej Zespół Opieki Paliatywnej „Palium” 
w Częstochowie 

Liczba chorych objętych opieką 157 

Liczba wykonanych porad 2549 

Liczba wyrejestrowanych 36 

Liczba zgonów 15 

 
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 47 osoby. Pacjenci 
otrzymywali konieczną opieką medyczną, pielęgniarską, rehabilitacyjną, 
psychologiczną, duchową i socjalną oraz uczestniczyli w uroczystościach 
okolicznościowych. 
 
Ośrodek wsparcia dla osieroconych 
W 2013 roku odbyło się 12 spotkań Grupy Wsparcia Dla Osieroconych. Łącznie  
w spotkaniach udział wzięły 103 osoby osierocone. 
W trakcie każdego spotkania nowo przybyłe osoby zapoznawały się z zasadami 
funkcjonowania grupy, miały możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej procesu 
osierocenia, wyrażenia własnych uczuć i przeżyć w związku ze swoją żałobą, a także 
otrzymania wsparcia ze strony innych członków grupy. Osoby uczęszczające 
wielokrotnie miały szansę i możliwość budowania poczucia wspólnoty i udzielania 
wsparcia emocjonalnego jak i informacyjnego nowo przybyłym uczestnikom. 
Osoby osierocone wymagające indywidualnej pomocy korzystały z indywidualnych 
konsultacji. 
 
Ośrodek Wolontariatu 
W 2013 roku Ośrodek wolontariatu przeprowadził kolejną edycję podstawowego 
kursu dla wolontariuszy z zagadnień opieki paliatywnej. W kursie wzięło udział 40 
osób. 

DZIAŁALNOŚC 
WOLONTARIUSZY 

hospicjum 
domowe 

hospicjum 
domowe  
dla dzieci 

oddział 
opieki paliatywnej 

liczba wolontariuszy 
świadczących opiekę 

23 6 39 

liczba pacjentów 
korzystających z pomocy 

wolontariuszy 

52 8 200 

ilość wizyt 223 230 375 
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W ciągu roku wolontariusze świadczyli pomoc dla 260 chorych dorosłych i dzieci w 

domach oraz w stacjonarnym oddziale opieki paliatywnej. Ponadto wolontariusze 

aktywnie włączali się w akcje charytatywne, zbiórki publiczne, koncerty, dni otwarte  

i bieżące wydarzenia Hospicjum oraz w prace społeczne na terenie siedziby. Odbyły 

się 3 zebrania z wolontariuszami, 44 dyżury i 146 spotkań indywidualnych  

z wolontariuszami i z kandydatami na wolontariusza. 

W 2013 roku Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej celem 

realizacji zadań statutowych przeprowadziło wydarzenia: 

Wydarzenia w 2013 roku data 
przekazanie przez uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. 
Krótkiej w Częstochowie obrazów na Oddział Opieki Paliatywnej.  

22 stycznia 

XVII Jasnogórska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki 
Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych 

24-27 stycznia 

dobroczynny Bal Karnawałowy na rzecz Częstochowskiego 
Hospicjum dla Dzieci 

9 lutego 

Gala Jubileuszowa z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Opieki 
Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Filharmonii Częstochowskiej, 
wręczenie statuetek i medali dla zasłużonych członków 
Stowarzyszenia , Koncert Eleni 

16 marca 

Rekolekcje wielkopostne w Hospicjum dla członków 
Stowarzyszenia, pracowników i wolontariuszy 

 
18-20 marca 

Spotkanie wielkanocne dla pacjentów 11 kwietnia 

Certyfikat PN-EN ISO 9001/2009 w zakresie usługi medyczne w 
zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej 

15 kwietnia 

9 Marsz Nadziei 2013 alejami Najświętszej Marii Panny 
 

19 kwietnia 

Msza święta w Archikatedrze Częstochowskiej w intencji zmarłych 
pacjentów oraz dziękczynna za 20 lat działalności Stowarzyszenia 
Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej  

21 kwietnia 

zbiórka publiczna przed kościołami Archidiecezji Częstochowskiej 
na rzecz osób objętych opieką przez Hospicjum Częstochowskie.  

21 kwietnia 

finał kampanii społecznej Pola Nadziei 2013 w Domu Kultury w 
Myszkowie.  

15 maja 

finał kampanii społecznej  Pola Nadziei 2013 w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Kłobucku  

16 maja 

uroczystość wręczenia nagród dla laureatów 12 finału kampanii 
Pola Nadziei 2013 w Klubie Politechnik w Częstochowie  

17 maja 

„Piknik Samorządowy 2013”, i prezentacja działalności 
Stowarzyszenia Hospicjum  i Akademii Walki z Rakiem w Al.NMP 

25 maja 

plenerowa impreza integracyjna z okazji Dnia Dziecka w 
Hospicjum i ogrodach hospicyjnych   

1 czerwca 

wręczenie nagrody dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi 
Częstochowskiej w konkursie Stowarzyszenia Lokalni i Dziennika 
Zachodniego "Lokalny patriota” 

8 czerwca 

wręczenie nagrody prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie 
ochrony zdrowia im. doktora Władysława Biegańskiego za wybitną 

7 czerwca 
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i znaczącą działalność w ochronie zdrowia oraz wyróżniającą się 
pracę na rzecz pacjentów dla pielęgniarki oddziałowej oddziału 
opieki paliatywnej Beaty Gradoń 

happening na placu Biegańskiego w Częstochowie w ramach 
Programu Zdrowotnego „Edukacja zdrowotna w zakresie 
profilaktyki schorzeń onkologicznych i alergologicznych” 

5 sierpnia 
i 9 września 

7 października 

pielgrzymka pacjentów Hospicjum Częstochowskiego do 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Blanowicach k. Zawiercia 

8 sierpnia 

sadzenie cebulek żonkilowych – rozpoczęcie kampanii społecznej 
Pola Nadziei 2014.na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłobucku 

8 października 

sadzenie cebulek żonkilowych – rozpoczęcie kampanii społecznej 
Pola Nadziei 2014 na terenie Przedszkola nr 4 w Myszkowie  

9 października 

sadzenie cebulek żonkilowych – rozpoczęcie kampanii społecznej 
Pola Nadziei 2014 na terenie częstochowskiego Hospicjum 

10 października 

Koncert Chóru Mieszanego Cantilena oraz Chóru Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Canto Cantare w ramach ogólnoświatowej 
kampanii „Głosy dla hospicjów” w kościele Najświętszej Maryi 
Panny Częstochowskiej w Częstochowie  

10 października 

Gala Częstochowskiego Wolontariatu "Barwy Częstochowskiego 
Wolontariatu" w Muzeum Monet Jana Pawła II w Częstochowie, 
wyróżnienie otrzymały trzy wolontariuszki Hospicjum 
częstochowskiego   

22 listopada 

Konferencja edukacyjno-informacyjna pt. „Edukacja zdrowotna w 
zakresie profilaktyki schorzeń onkologicznych” w ramach Programu 
Zdrowotnego dla Miasta Częstochowy w Urzędzie Miasta 
Częstochowy. 

4 grudnia 

Wizyty mikołajkowe u podopiecznych dorosłych i dzieci objętych 
opieką Hospicjum  oraz osieroconych 

1-10 grudnia 

Uroczystość z okazji Dnia Wolontariusza i wręczenie dorocznych 
wyróżnień i nagród „Hospicyjny Wolontariusz Roku”.  

4 grudnia 

Świąteczne spotkanie opłatkowe dla pacjentów objętych opieką w 
siedzibie Hospicjum  

19 grudnia 

Świąteczne spotkanie opłatkowe dla uczestników Akademii Walki z 
Rakiem w siedzibie Hospicjum  

19 grudnia 

 

Akademii Walki z Rakiem (AWzR) filia w Częstochowie  
Głównym zadaniem  filii AWzR  jest wspieranie osób, u których rozpoznano 
nowotwór. Udział w AWzR wpływał na poprawę wiedzy i świadomości na temat 
choroby i możliwości radzenia sobie w sytuacji choroby z różnymi stanami 
emocjonalnymi i dawania wsparcia. 
W ramach AWzR w 2013 roku przeprowadzono 58 spotkań. W ramach spotkań 
prowadzono 112 rozmów indywidualnych oraz dyskusje ukierunkowane, arteterapię i 
spotkania integracyjne. 
 
Działalność szkoleniowo-dydaktyczna  
Członkowie zespołu hospicyjnego uczestniczyli w wielu szkoleniach i 
konferencjach, podnosząc kwalifikacje zawodowe. Ponadto organizowali i 
prowadzili wykłady, szkolenia i warsztaty. W oddziale opieki paliatywnej i 
hospicjum domowym odbywały się praktyki i staże dla kadr medycznych i 
wolontariuszy.  
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Pracownicy w 2013 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 36 osób.  

Pracownicy i wolontariusze uczestniczyli w zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie w dniach 24 – 27 stycznia 2013r. XVII Jasnogórskiej Konferencji 
Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych „Wyleczyć 
czasami, ulżyć często, pocieszyć zawsze” Cecily Saunders- rola 
interdyscyplinarnego zespołu opieki paliatywnej.  W konferencji wzięło udział 
250 uczestników z całej Polski.  

Działalność wydawnicza 
Publikowane były kolejne cztery numery biuletyny „Palium” w ilości od 2000 do 
5000 egzemplarzy, który był bezpłatnie rozprowadzany wśród pacjentów, ich 
rodzin oraz społeczności z terenu miasta i regionu. 
Prowadzono cykliczną cotygodniową audycję radiową w Radio Jasna Góra, oraz 
kilkakrotnie w ciągu roku członkowie brali udział w programach i udzielali 
wywiadów  
w Radiu Katowice, Fiat, Telewizji Katowice, Orion, NTL. Stowarzyszenie 
prowadzi również stronę internetową. 
 
Współpraca międzynarodowa 

W 2013 roku podczas konferencji Stowarzyszenie przyjęło gości z Rumunii i 

USA. Zaproszeni goście wygłosili referaty i odwiedzili siedzibę Stowarzyszenia 

Hospicjum. 

 
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 31.12.2013r. 

Pracownicy 
administracji 

Pracownicy statutowi 

umowy o pracę 
8 osób 

umowę o pracę 
81 osób 

umowy cywilno-
prawne 

32 osoby  
 

Dyrektor generalny - 1 os. 
Z-ca dyrektora ds. marketingu 
– 1os. 
Główny księgowy – 1os. 
Starszy referent ds. księgowo-
kasowych – 1os. 
Starszy referent ds. 
księgowości – 1os. 

Dyrektor/lekarz – 1os. 
Lekarze – 4 os. 
Pielęgniarki – 36 os. 
Konserwator powierzchni 
płaskiej, obsługa higieniczna  – 
9 os. 
Psycholog – 5 os. 
Psychoterapeuta – 1os. 

Dyrektor ds. 
pielęgniarstwa i opieki 
paliatywnej – 1os. 
Dyrektor ds. organizacji i 
zarządzania - 1 os. 
Lekarze – 16 os. 
Pielęgniarki – 9 os. 
Fizjoterapeuta – 1os. 
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Starszy referent ds. kadrowo-
płacowych – 1os. 
Pracownik administracji – 2 
os. 

Fizjoterapeuci – 6 os. 
Asystent fizjoterapii – 1 os. 
Technik masażysta – 1os. 
Pedagog – 1 os. 
Pracownik socjalny – 1os. 
Specjalista ds. technicznych i 
transportu – 2 os. 
Kierowcy/ Recepcjoniści – 7 os. 
Recepcjonista – 2 os. 
Opiekun terapii zajęciowej – 
1os. 
Kapelan – 3 os. 
 

Adwokat – 1os. 
Społeczny inspektor BHP 
– 1os. 
Farmaceuta – 1 os. 
Pielęgniarka 
epidemiologiczna – 1 os. 
 

 

2. Członkowie zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi 

Częstochowskiej  nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.    

3. W działalności gospodarczej nie zatrudniano osób na podstawie umowy o 

pracę. 

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 
 
W roku 2013 na podstawie umowy z Gminą Miasta Częstochowy Stowarzyszenie 

zrealizowało dwa projekty: 

W zakresie opieki zdrowotnej W zakresie kultury i sztuki 

Edukacja zdrowotna w zakresie 
profilaktyki schorzeń kardiologicznych, 
onkologicznych, metabolicznych, 
alergologicznych” 

„Pola Nadziei" - działania twórcze 
dzieci i młodzieży dla chorych i 
cierpiących 

Wartość zadania: 
10 000,00 zł, w tym z dotacji 10 000,00 
zł. Umowa nr CRU/2206/2013 z dnia 
10.07.2013r. 

Wartość zadania: 
6 459,33zł, w tym z dotacji 3 000,00 
zł. Umowa nr CRU/758/2013 z dnia 
22.03.2013r. 

 

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach 

 Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data 
zakończenia 

kontroli 

1 Oględziny lokalu działu farmacji 
szpitalnej 

Wojewódzki Inspektor 
Farmaceutyczny w 

Katowicach 

13.02.2013r. 
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2 Kontrola dot. prawidłowego, 
rzetelnego obliczania, potrącania i 

opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne oraz innych składek i 

wpłat, do których zobowiązany jest 
zakład 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych w 
Częstochowie 

07.06.2013r. 

3 Kontrola i ocena funkcjonowania 
działu farmacji szpitalnej 

Śląski Wojewódzki 
Inspektorat 

Farmaceutyczny w 
Katowicach 

02.07.2013r. 

4 Ocena stanu obiektu Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny                        

w Częstochowie 

08.07.2013r. 

5 Kontrola kompleksowa części 
żywieniowej placówki 

Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarnyw 

Częstochowie 

15.07.2013r.  

6 Kontrola dot. wyznaczenia punktów 
poboru wody ciepłej z instalacji 

budynku do badań laboratoryjnych 
(Legionella sp.) 

Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny w 

Częstochowie 

11.10.2013r. 

7 Pobór próbek wody ciepłej na 
obecność Legionella sp.  

Państwowy Powiatowy 
Inspektorat Sanitarny w 

Częstochowie 

25.10.2013r. 

 
 

 

Częstochowa, 2013.03.29                                           Zarząd Stowarzyszenia 

 


