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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. KATOWICE

Powiat M. KATOWICE

Ulica TEOFILA OCIEPKI Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość KATOWICE Kod pocztowy 40-413 Poczta KATOWICE Nr telefonu 322018420

Nr faksu E-mail 
hospicjumcordis@wp.pl

Strona www www.hospicjumcordis.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-11-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 27051456300000 6. Numer KRS 0000040314

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

JOLANTA GRABOWSKA-
MARKOWSKA

PREZES TAK

IWONA KURZELA SKARBNIIK TAK

AGATA BASEK SEKRETARZ TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

BEATA KANTORSKA KOMISJA REWIZYJNA TAK

ANNA KOZŁOWSKA KOMISJA REWIZYJNA TAK

ADRIAN DZWONEK KOMISJA REWIZYJNA TAK

SPOŁECZNE TOWARZYSTWO "HOSPICJUM CORDIS"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest ciągła opieka hospicyjno -paliatywna nad 
chorym nowotworowym w stanie terminalnym, zgodnie z zasadami 
Kościoła Rzymsko-Katolickiego oraz zasadami Deontologii i  Etyki 
Lekarskiej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Stowarzyszenie jako jednostka użyteczności publicznej realizuje swoje cele 
poprzez :
1) ciągłą opiekę nad chorymi nowotworowymi w stanie terminalnym 
poprzez wpływ na stan psychiczny i duchowy chorego i jego rodziny, 
uśmierzanie cierpień fizycznych ,rehabilitację fizyczną ,w.w. stanowią 
przygotowanie chorego do godnej śmierci co oznacza pomoc rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin 
i osób
2)współdziałanie z duchowieństwem w celu zapewnienia chorym Posługi 
Religijnej,
3) okresową opiekę nad obłożnie chorymi z bólami nowotworowymi 
znajdującymi się pod opieką rodziny nie będącymi w stanie terminalnym,
4) szkolenie z zakresu prawidłowego postępowania zmierzającego do 
zwalczania bólu i innych objawów towarzyszących chorobom 
nowotworowym.
5) współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia,
6) współpracę z ośrodkami Hospicjum o zasięgu krajowym i 
międzynarodowym,
7) rozwijanie działalności wydawniczej,
8) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej poprzez tworzenie 
warunków do regeneracji sił psychiczno-fizycznych członków 
stowarzyszenia,
9) działalność charytatywną poprzez niesienie pomocy osieroconym w 
trudnej sytuacji życiowej,
10) promocję i działalność wolontariatu,
11) organizowanie kursów, szkoleń i seminariów dla swoich członków i 
sympatyków oraz osób zainteresowanych ideą opieki hospicyjnej ,
12) udzielanie informacji o zakresie swojej działalności statutowej poprzez 
prasę, radio telewizję oraz internet,
13) zbieranie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów 
statutowych poprzez zbiórki publiczne , aukcje a także sprzedaż wyrobów 
wykonanych przez wolontariuszy oraz wyrobów ofiarowanych przez 
darczyńców.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis  zapewnia całościową, nieodpłatną opiekę dzieciom w 
przebiegu nieuleczalnych chorób przewlekłych oraz dorosłym i dzieciom  w terminalnej fazie choroby 
nowotworowej. 
Opiekę zapewnia wielospecjalistyczny zespół terapeutyczny, w którego skład wchodzą przedstawiciele 
różnych zawodów medycznych i niemedycznych, którego celem jest możliwa do osiągnięcia poprawa 
jakości życia podopiecznych. Podstawę opieki stanowi zwalczanie lub łagodzenie objawów 
somatycznych, w tym przede wszystkim bólu i duszności, najczęściej towarzyszących terminalnemu 
stanowi choroby nowotworowej. 
Dzięki stale prowadzonej rehabilitacji ruchowej staramy się poprawiać sprawność fizyczną i kondycję 
naszych chorych, a co za tym idzie ich samodzielność i możliwość samoobsługi. Udzielamy również 
wsparcia w zakresie doświadczanych trudności psychologicznych, socjalnych oraz prowadzimy działania 
psychoterapeutyczne indywidualne i rodzinne.
Opieka pełniona przez Hospicjum Cordis składa się z trzech podstawowych systemów: poradnianego, 
domowego i stacjonarnego.
Poradnia jest formą pomocy ambulatoryjnej, gdzie nieodpłatnie chorzy korzystają z porad lekarzy, 
specjalisty od obrzęku limfatycznego czy leczenia odleżyn.
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Większość chorych objęta jest opieką domową, co odpowiada jednemu z podstawowych założeń 
filozofii hospicyjnej, zgodnie z którym dom jest dla chorego człowieka najbardziej odpowiednim 
miejscem, w którym wśród bliskich czuje się dobrze i bezpiecznie. 
Członkowie zespołu hospicyjnego dojeżdżają z częstotliwością zgodną z potrzebami danego chorego, 
jednocześnie wspierając i szkoląc rodzinę w prowadzeniu czynności pielęgnacyjnych, zapewniając 
całodobowy kontakt z zespołem dyżurującym oraz w miarę możliwość i zapotrzebowania wypożycza 
bezpłatnie potrzebny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, taki jak łóżko, materac przeciwodleżynowy, 
koncentrator tlenu, ssak, wózek inwalidzki itp. 
Obszar obejmowany opieką domową to w przypadku dzieci obszar w promieniu 100 km od siedziby 
hospicjum, a dla osób dorosłych to  m. Mysłowice, powiat bieruńsko – lędziński oraz wschodnie 
dzielnice m. Katowice (Janów, Nikiszowiec, Giszowiec, Dąbrówka Mała, Szopienice).

Pomaga nam około 30 wykwalifikowanych wolontariuszy z zakresu opieki hospicyjnej i 
ok. 120 wolontariuszy akcyjnych. Są to osoby różnych zawodów, które aktywnie uczestniczą w życiu 
hospicjum. W czasie całego roku staramy się pozyskiwać i szkolić nowych wolontariuszy wzmacniając 
ich kompetencje opiekuńcze.

W czasie roku w ramach opieki nad chorymi są organizowane obchody wielu świąt i uroczystości, 
wycieczki i realizacje marzeń, grille i pikniki, msze święte w intencji zmarłych. 
Dla grupy dzieci osieroconych został zorganizowany bezpłatny wyjazd wypoczynkowy w Kluszkowcach 
w Pieninach w terminie 13.07-23.07.2016, a dla dzieci chorych wraz z opiekunami i rodzeństwem 
zorganizowany został bezpłatny letni wyjazd rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Jaworzynce w terminie 
od 27.06 – 04.07.2016. 
W czasie wyjazdów opieka była sprawowana wolontaryjnie przez pracowników hospicjum.

 W roku 2016, jak w latach poprzednich członkowie zespołu hospicyjnego uczestniczyli w licznych 
szkoleniach i konferencjach, poprawiając kwalifikacje zawodowe oraz organizowali i prowadzili 
szkolenia oraz praktyki dla wolontariuszy i kadr medycznych, służąc swoim wieloletnim 
doświadczeniem.
Jako pracownicy i wolontariusze braliśmy udział w wielu programach telewizyjnych oraz audycjach 
radiowych mających na celu propagowanie idei hospicyjnej.

Przeprowadziliśmy również kilka zbiórek finansowych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla 
hospicjum między innymi:
- zbiórka publiczna 7 marca w Ożarowicach
- Wielkanocna akcja pisanka i aukcja w Radiu Katowice 
- Zbiórka w trakcie charytatywnego meczu hokeja 19.03.2016
 - Zbiórka w trakcie pielgrzymki do Częstochowy 08.08.2016
- W okresie od 1-4 listopada odbyły się zbiórki środków pieniężnych na cmentarzach
    okolicznych parafii
 - „Jarmark Świąteczny” w Katowicach w terminie 28.12. 2016.

Ważne wydarzenia 2016 roku:

- 15.01.2016 koncert CHÓRU PRESTO CANTABILE
- 21.01.2016 koncert Kwartetu Smyczkowego z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w 
Katowicach
- 26.01.2016 koncert KOLĘDY ŚWIATA, w wykonaniu Pani Lucyny Wurzel i Pana Ryszarda Madera
- 30.01.2016 koncert POŻEGNANIE Z KOLĘDĄ w wykonaniu  Pana Bogusława Dobek
- 06.02.2016 I Bal charytatywny na rzecz Hospicjum Cordis
- 09.02.2016 koncert w wykonaniu  Uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. M.Karłowicza w 
Katowicach. 
- 11.02.2016 Światowy Dzień Chorego
- 18.02.2016 koncert Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „KATOWICE”
- 5.03.2016   I Bal Charytatywny w Szybie Bończyk
- 19.03.2016 Wielkanocna Aukcja Radiowa w Radiu Katowice
- 19.03.2016  Mecz Charytatywny na rzecz Hospicjum Cordis :  Hokejowa Reprezentacja
      Artystów Polskich kontra Team Sportowców dla Hospicjum Cordis w Klubie Sportowym
      Naprzód Janów.
- 20.03.2016 Bieg Bohaterów
- 05.04.2016 koncert Zespołu Dżem na rzecz Hospicjum Cordis
- 07.04.2016 koncert Zespołu „B.A.R”

Druk: MPiPS 3



- 12.04.2016 koncert Chóru  „FAMILIA” z Brzezinki
- 21.04.2016 koncert NASZE PRZESŁANIE P. Iwony Rutkowskiej IROXANY  z udziałem Katarzyny i Claudii 
Chwołka.
- 12.05.2016 koncert Kwartetu Smyczkowego „ KATO ” z Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach
15.05.2016 – spotkanie promujące ideę wolontariatu: " Taki mały, taki duży może wolontariuszem być" 
w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Miasta Katowice
- 23.05.2016  Dzień Mamy i Taty w Hospicjum Cordis
- 27.05.2016 uroczyste odsłonięcie i poświęcenie figury Ojca Pio, Koncert Biskupa Antoniego Długosza i 
Marcina Wyrostka
- 30.05.2016 wycieczka podopiecznych i wolontariuszy do Gospodarstwa Szkółkarskiego KAPIAS w 
Goczałkowicach Zdroju
- 31.05.2016  koncert w wykonaniu Uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej Im. M. Karłowicza w 
Katowicach.
- 10.06.2016  koncert Uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej
- 11.06.2016 Jolanta Grabowska - Markowska, założycielka i od 26 lat prezeska Hospicjum Cordis, 
została uhonorowana Perłą GentleWoman
- 11.06.2016  drugie szkolenie w ramach projektu "Taki mały, taki duży może wolontariuszem być"
- 11.06.2016  Dzień Dziecka w Hospicjum Cordis
- 27.06 – 04.07.2016 wyjazd rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla dzieci chorych w Jaworzynce 
- 30.06.2016 koncert GRUPY WOKALNEJ „ ZORA ” 
- 13.07-23.07.2016 Kolonie dzieci osieroconych w Kluszkowcach 
- 22.07.2016 wydanie książki autorstwa Jolanty Grabowskiej - Markowskiej  „ZA ZAKRĘTEM” 
- 23 / 24.07.2016   Peregrynacja Relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego
                             Oblicza
- 29.08.2016 - Ekipa TVP Katowice, przygotowująca Magazyn Chrześcijański CREDO, kręciła kolejny 
odcinek programu w Hospicjum Cordis . Magazyn traktuje o Miłosierdziu w różnych odsłonach. Na jego 
temat wypowiadali się Chorzy, Wolontariusze oraz Jolanta Grabowska – Markowska – szefowa 
Hospicjum. 
- 01.09.2016 koncert Zespołu Folklorystycznego „ KOSZTOWIOKI”
- 15.09.2016 koncert Pani Lucyny Wurzel i Pana Ryszarda Madera-w programie pieśni neapolitańskie
 - 29.09.2016 licytacja na rzecz Hospicjum Cordis podczas Kongresu Menadżera
- 29.09.2016 koncert CHÓRU VOX DEI
- 01 – 10.10.2016 szkoleniu z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, 
organizowanym przez Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis i Fundację „Polsko-Niemieckie 
Pojednanie”.
- 06.10.2016 Dzień Patronki św. Tereski od Dzieciątka Jezus
- 11.10.2016 koncert Zespołu „ JÓZEFINKI”
- 25.10.2016 koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej Im. M. Karłowicza w Katowicach
- 26.10.2016 warsztaty makijażu i fotografii
- 17.11.2016 koncert Zespołu M-FORMAL  „Chwila, która trwa ” 
- 19.11.2016 Msza św. za zmarłych podopiecznych oddziału dla dorosłych
- 20.11.2016 Msza św. za dzieci, które odeszły pod opieką oddziału dziecięcego
- 05.12.2016 koncert Barbórkowy Orkiestry Dętej KWK Mysłowice Wesoła
- 15.12.2016 koncert Harcerskiego Zespołu Artystycznego SŁONECZNI Pt.  „Grudniowe marzenie” 
- 06 – 9.12.2016  Wycieczka Pobytu Dziennego do Małego Cichego, połączona z coroczną Wigilią 
- 09 – 11.12.2016 Rekolekcje w klasztorze w Czernej dla pracowników i wolontariuszy
- 28.12.2016 koncert KOLĘD I PASTORAŁEK  w wykonaniu Parafialnego Zespołu Wokalno - 
Instrumentalnego z Chełmu Śląskiego

Powstał reportaż o Wolontariuszach Hospicjum Cordis pod tytułem 
 „JEDEN DRUGIEGO BRZEMIONA NOŚCIE”. Wolontariusze to grupa ludzi o wielkich sercach, bez której 
nie dałoby się realizować założeń opieki hospicyjnej. To wyjątkowi ludzie swój wolny czas 
bezinteresownie poświęcają na pomoc ludziom chorym i potrzebującym. Pomagają w toaletach, 
karmieniu, wożą na spacery, trzymają za ręce i rozmawiają… O tych wspaniałych ludziach, którzy na co 
dzień, w praktyce realizują definicję miłosierdzia, opowiada najnowszy reportaż Bożeny Klimus – 
dziennikarki TVP, która wraz ze swoją ekipą odwiedziła w 2016 roku Hospicjum Cordis.

Druk: MPiPS 4



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2019

5

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ochrona i promocja 
zdrowia

Działalność polegająca 
na nieodpłatnej 
całodobowej opiece 
hospicyjnej nad 
pacjentami cierpiącymi 
na choroby 
nowotworowe. Zakład 
leczniczy Hospicjum 
Cordis składa się z 
trzech podstawowych 
systemów: 
poradniowego, 
domowego, 
stacjonarnego (28 łóżek 
dla dorosłych i 9 dla 
dzieci). Dodatkowo 
prowadzony jest pobyt 
dzienny i opieki nad 
osieroconymi. Wszyscy 
chorzy korzystają z 
całodobowej opieki 
pielęgniarskiej, 
ambulatoryjnej i 
diagnostycznej 
kierowanej przez 
doświadczonych 
lekarzy. Ciągła opieka 
nad chorymi 
nowotworowymi w 
stanie terminalnym 
poprzez wpływ na stan 
psychiczny i duchowy 
chorego i jego rodziny, 
uśmierzanie cierpień 

86.10.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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fizycznych i 
rehabilitację fizyczną, 
stanowi przygotowanie 
chorego do godnej 
śmierci. Oznacza to 
również pomoc 
rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji poprzez 
wyrównywanie szans. 
Hospicjum zajmuje się 
również sprawowaniem 
okresowej opieki nad 
obłożnie chorymi z 
bólami 
nowotworowymi 
znajdującymi się pod 
opieką rodziny nie 
będącymi w stanie 
terminalnym. Prowadzi 
również szkolenia w 
zakresie prawidłowego 
postępowania 
zmierzającego do 
zwalczania bólu i innych 
objawów 
towarzyszących 
chorobom 
nowotworowym. 
Hospicjum współdziała 
ze strukturami Służby 
Zdrowia oraz innymi 
ośrodkami opieki 
terminalnej o zasięgu 
krajowym i 
międzynarodowym

promocja i organizacja 
wolontariatu

Organizujemy 
możliwośc nabycia 
doświadczeń przez 
wolontariuszy, którzy 
podczas pobytu w 
hospicjum zapewniają 
chorym opiekę i 
towarzyszą im i ich 
rodzinom w 
codziennym życiu. 
Chorzy mogą korzystać 
z usług wolontariuszy 
np. w zakresie 
muzykoterapii, 
rehabilitacji, 
psychologii oraz 
psychoterapii, a także 
pielęgnacji (fryzjer, 
kosmetyczka). 
Współpracujemy z 
wolontariuszami z 
całego świata - dla nich 
prowadzimy hostel, aby 
ułatwić wolontariuszom 
pobyt i sprawowanie 
opieki nad 
podopiecznymi 

94.99.Z
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Hospicjum. 
Współpracujemy w 
zakresie wolontariatu z 
organizacjami 
studenckimi i innymi 
organizacjami 
pozarządowymi na 
całym 
świecie.Skupiamy 
wokół siebie 
wykwalifikowanych 
wolontariuszy z zakresu 
opieki hospicyjnej w 
liczbie ok. 30 osób i ok. 
100 wolontariuszy 
akcyjnych. Są to osoby 
różnych zawodów, 
którzy uczestniczą w 
życiu hospicjum. W 
czasie całego roku 
dokładamy starań, by 
pozyskiwać wciąż 
nowych wolontariuszy, 
szkolić ich i wzmacniać 
ich kompetencje 
opiekuńcze. W czasie 
roku w ramach opieki 
nad chorymi są 
organizowane obchody 
wielu świąt i 
uroczystości, takich jak 
Dzień Babci i Dziadka, 
Dzień Chorego, Dzień 
Matki i Ojca, Dzień 
Dziecka oraz wycieczki i 
spacery w ramach 
pobytu dziennego, grill, 
bal dla chorych i ich 
rodzin, msze święte w 
intencji zmarłych.W 
maju i czerwcu 2016 
roku organizowaliśmy 
szkolenie promujące 
idee wolontariatu " taki 
mały , taki duży może 
wolontariuszem być" .

działalność charytatywnej Organizacja kolonii 
letnich dla dzieci 
osieroconych lub 
będących pod opieką 
hospicyjną celem 
wypoczynku a tym 
samym powrotu do 
zdrowia fizycznego jak i 
psychicznego.Podczas 
wyjazdów 
organizowane są 
warsztaty terapii 
zajęciowej. Dla grupy 
dzieci chorych został 
zorganizowany 
bezpłatny wyjazd 

94.99.Z
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wypoczynkowy w 
Jaworzynce w terminie 
27.06.-04.07.2016. 
Również dla grupy 
dzieci osieroconych 
wraz z opiekunami i 
rodzeństwem 
zorganizowany został 
bezpłatny letni wyjazd 
rehabilitacyjno-
wypoczynkowy w 
Kluszkowcach w 
terminie od 13.07.– 
23.07.2016. W czasie 
wyjazdów opieka była 
sprawowana 
wolontaryjnie przez 
pracowników 
hospicjum. Jako 
pracownicy i 
wolontariusze braliśmy 
udział w wielu 
programach 
telewizyjnych oraz 
audycjach radiowych 
mających na celu 
propagowanie idei 
hospicyjnej.Równolegle 
choremu i jego bliskim 
udzielane jest wsparcie 
psychologiczne, 
socjalne oraz, w miarę 
potrzeb, działania 
psychoterapeutyczne. 
Opieka pełniona przez 
Hospicjum Cordis 
składa się z trzech 
podstawowych 
systemów: 
poradnianego, 
domowego i 
stacjonarnego. Zespół 
hospicyjny dojeżdża z 
częstotliwością zgodną 
z potrzebami danego 
chorego, wspiera i 
szkoli rodzinę w 
prowadzeniu czynności 
pielęgnacyjnych, 
zapewnia całodobowy 
kontakt z zespołem 
dyżurującym oraz w 
miarę możliwość i 
zapotrzebowania 
wypożycza bezpłatnie 
potrzebny sprzęt 
medyczny i 
rehabilitacyjny.Organiz
owane są warsztaty 
terapii zajęciowej dla 
osieroconych
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz 
organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 
ust. 3, w zakresie 
określonym w pkt 1-32.

Zbieranie środków 
finansowych na 
realizację celów 
statutowych poprzez 
dokonywanie sprzedaży 
wyrobów 
wytworzonych przez 
wolontariuszy oraz 
sprzedaż przedmiotów 
z darowizn.Skupiamy 
wokół siebie 
wykwalifikowanych 
wolontariuszy z zakresu 
opieki hospicyjnej w 
liczbie ok. 30 osób i ok. 
100 wolontariuszy 
akcyjnych. Są to osoby 
różnych zawodów, 
którzy uczestniczą w 
życiu hospicjum. W 
czasie całego roku 
dokładamy starań, by 
pozyskiwać wciąż 
nowych wolontariuszy, 
szkolić ich i wzmacniać 
ich kompetencje 
opiekuńcze.Osoby 
chore a także ich 
rodziny oraz rodziny 
osierocone podczas 
pobytu dziennego na 
terenie Hospicjum w 
ramach zajęć 
terapeutycznych 
wykonują wyroby 
artystyczne i 
praktyczne , które 
następnie podczas 
różnych eventów i 
impres wolontariusze 
licytują w celu 
uzyskania środków 
finansowych na 
pokrycie kosztów opieki 
hospicyjnej nad 
pacjentami.Współpracu
jemy z innymi 
organizacjami 
pozarządowymi a także 
Izbą Pielęgniarską i 
Wyższymi Uczelniami 
Medycznymi .Jako 
pracownicy i 
wolontariusze braliśmy 

94.99.Z
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udział w wielu 
programach 
telewizyjnych oraz 
audycjach radiowych 
mających na celu 
propagowanie idei 
hospicyjnej. 
Przeprowadziliśmy 
również wiele zbiórek 
finansowych z 
przeznaczeniem na 
wsparcie finansowe dla 
hospicjum między 
innymi w Radio 
Katowice gdzie podczas 
programu licytowane 
były wyroby 
artystyczne wyrabiane 
przez podopiecznych a 
także wolontariuszy .
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Organizacja szkoleń, 
seminariów i 
konferencji o tematyce 
hospicyjnej, wsparcia 
duchowego, opieki 
medycznej i 
fizjoterapeutycznej nad 
pacjentami 
terminalnymi. Grupą 
odbiorców głównych 
szkoleń są 
wolontariusze i kadra 
medyczna, pielęgniarki 
zainteresowana 
poszerzaniem wiedzy 
na temat działalności 
hospicyjnej.Współpracu
jemy z innymi 
organizacjami 
pozarządowymi a także 
Izbą Pielęgniarską i 
Wyższymi Uczelniami 
Medycznymi, którym 
Stowarzyszenie udziela 
szkoleń i nadzoruje a 
także sprawuje opiekę 
nad stażami 
studenckimi czy 
praktykami w ramach 
stażów 
podyplomowych. 
Stowarzyszenie 
współpracowało w 
bieżącym roku z 
Okręgową Izbą 
Pielęgniarską a także z 
Akademią Wychowania 
Fizycznego w 
Katowicach.Stowarzysz
enie współpracuje 
także z Wyższą Szkołą 
Teologiczną w zakresie 
sprawowania opieki 
nad klerykami uczącymi 
się sprawowania opieki 
duszpasterskiej nad 
terminalnie chorymi .W 
2016 roku zostało 
zorganizowane 
kilkutygodniowe 
szkolenie z zakresu 
opieki nad osobami 
starszymi z 
uwzględnieniem 
specyfiki potrzeb i 
opieki nad ofiarami 
represji wojennych w 
ramach współpracy z 
Fundacją Polsko-
Niemieckie Pojednanie.

85.59.B
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 6,046,266.82 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,757,020.40 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 66,764.26 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,687.80 zł

e) Pozostałe przychody 220,794.36 zł

178,671.37 zł

4,026,422.50 zł

56,500.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 643,192.86 zł

293.00 zł

358,536.80 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,060,705.04 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,261,593.87 zł
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170,733.25 zł

82,943.13 zł

13,179.68 zł

17,507.00 zł

2.4. Z innych źródeł 80,775.05 zł

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 193,849.70 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -4,938.87 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,060,705.04 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 6,172,833.39 zł 1,060,705.04 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5,563,170.70 zł 1,060,705.04 zł

71,703.13 zł 0.00 zł

0.00 zł

67,649.09 zł

384,888.63 zł

85,421.84 zł 0.00 zł

1 Realizacja zadań statutowych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla chorych dorosłych i 
dzieci na oddziałach stacjonarnych i w opiece domowej, zakup lekarstw i materiałów medycznych, 
zakup preparatów krwi i krwiopochodnych

1,020,705.04 zł

2 dofinansowanie do organizacji kolonii letnich dla dzieci osieroconych 40,000.00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

74,260.79 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

80.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

73.4 etatów

32.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

19,510.62 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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61.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

80.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

80.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3,381,659.86 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2,757,219.45 zł

2,735,528.12 zł

- nagrody

- premie

21,691.33 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 624,440.41 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

3,381,659.86 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 53,331.64 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3,328,328.22 zł

45.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

10.00 osób

35.00 osób

47.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

32.00 osób

15.00 osób
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,516.12 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

11,069.06 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 "Taki mały taki duży może 
wolontariuszem być "

promocja i rozwój wolontariatu Urząd Miasta Katowice 7,000.00 zł

2 Program z zakresu ochrony i 
promocji zdrowia dla osób 
objętych opieką paliatywną

zabezpieczenie 
ponadstandardowych 
świadczeń zdrowotnych oraz 
realizacja programów w 
zakresie opieki hospicyjnej i 
paliatywnej mieszkańców  
Mysłowic

Gmina i Miasto Mysłowice 49,500.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach 5

2 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 1

3 Urząd Miasta Mysłowice 1

4 Agencja Rynku Rolnego 1

5 Zespół Biegłych Rewidentów "Storno" Spółka z oo z siedzibą  w Katowicach 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Stowarzyszenie od 2014 roku poddaje sprawozdania finansowe badaniu biegłego rewidenta .Za 2016 rok badanie 
przeprowadził  Zespół Biegłych Rewidentów "STORNO" sp z oo z siedzibą w Katowicach. Zdaniem Biegłego " 
....sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Społecznego 
Towarzystwa Hospicjum Cordis na dzień 31 12 2016 rok , sprawozdanie zostało sporządzone , na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Społeczne 
Towarzystwo Hospicjum Cordis przepisami prawa i postanowieniami statutu stowarzyszenia."

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

organizacji

Jolanta Grabowska-Markowska    
Iwona Kurzela,

Agata Basek                         / 
14.07.2017r.

Data wypełnienia sprawozdania
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