Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok
Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”.

Część I
nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”
siedziba POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW,
miejsc. KRAKÓW
adres: ul. Fatimska nr 17, kod: 31-831, poczta: Kraków
data wpisu i numer KRS: 02.01.2006r.; 0000048149, REGON: 350552429
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Członkowie Zarządu

Jolanta Stokłosa, prezes
Anna Arciszewska, skarbnik
Ewa Huczkowska, sekretarz
Stanisław Januś, wiceprezes
ks. Jan Machniak, członek
Władysław Miękina, członek
Krystyna Jolanta Tomkiewicz, członek

Cele statutowe organizacji:
1. Niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich
rodzinom oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób;
2. Działalność charytatywna;
3. Ochrona i promocja zdrowia;
4. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia
6. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
7. Promocja i organizacja wolontariatu.
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Część II
Towarzystwo prowadzi działalność na rzecz osób ciężko chorych, zwłaszcza
na nowotwory, a także przewlekle chorych i starszych oraz na rzecz rodzin tych
osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci.
Towarzystwo propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej, realizuje tę
opiekę oraz pozyskuje ludzi dobrej woli, gotowych bezinteresownie udzielać
pomocy i opieki osobom objętym jego działalnością.
Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo prowadzi działalność
w zakresie:
a) ochrony zdrowia ludzkiego,
b) pozostałej opieki wychowawczej i społecznej bez zakwaterowania,
c) prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
d) pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,
w szczególności szkoleń, konferencji, seminariów i zjazdów z zakresu
opieki hospicyjnej
i paliatywnej dla
pracowników
medycznych
i wolontariuszy i innych zainteresowanych osób,
e) wydawania książek, broszur i innych publikacji z zakresu promocji
i ochrony zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu,
f) drukowania broszur i innych publikacji z zakresu promocji i ochrony
zdrowia oraz promocji i ochrony wolontariatu.
Wymieniona powyżej działalność jest działalnością statutową nieodpłatną.
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków
i wolontariuszy, do prowadzenia swych spraw zatrudnia również pracowników.
Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności, Towarzystwo
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).
Towarzystwo 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.

Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów,
Towarzystwo:
a. gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od przyjaciół
i sympatyków Towarzystwa (osób prawnych i fizycznych),
b. prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy,
c. czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków)
publicznych i niepublicznych,
d. zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
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Działalność Towarzystwa
Opieka Paliatywna i Hospicyjna
Główną działalnością Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św.
Łazarza” w Krakowie w 2010 r. było niesienie wszechstronnej, profesjonalnej
opieki osobom chorym, wspieranie rodzin w trakcie choroby ich bliskich oraz
w okresie żałoby poprzez powołany i prowadzony przez Towarzystwo Ośrodek
Opieki Hospicyjnej. Pomoc medyczna, pielęgniarska, duchowa, psychologiczna
i socjalna była realizowana w formach: opieki domowej, stacjonarnej i dziennej.
W działalności Ośrodka czynny udział biorą wolontariusze.
Opieka w Hospicjum św. Łazarza jest opieką profesjonalną, cechuje ją
również pełen serdeczności stosunek do chorego i jego rodziny. Wielkim
uznaniem rodzin cieszy się całodobowa dostępność do lekarza i pielęgniarki.
W chwili niepokoju o swych bliskich, rodziny mają możliwość kontaktu
telefonicznego oraz konsultacji chorego przez lekarza i pielęgniarkę.
Działalność Ośrodka Opieki Hospicyjnej
1. Hospicjum Stacjonarne (30 łóżek)
W 2010 r. liczba chorych przebywających na Oddziale wyniosła 420,
zmarło 290 osób, liczba osobodni - 7944, średni czas opieki - 19,6 dnia, liczba
konsultacji rehabilitacyjnych - 2576, liczba chorych pod opieką psychologa - 279,
liczba udzielonych konsultacji psychologicznych - 1076, liczba chorych biorących
udział w terapii zajęciowej - 114.
Profesjonalna opieka Zespołu pozwala, oprócz leczenia bólu i objawów
związanych z rozwojem choroby oraz zabiegów pielęgnacyjnych, stwarzać
sytuacje, w których chory jak najdłużej może uczestniczyć w życiu społecznym
oraz wykonywać podstawowe czynności życia codziennego. Wśród chorych
objętych opieką w Oddziale Stacjonarnym 7 osób stanowili chorzy bezdomni
z zaawansowanym procesem choroby, którzy mieszkali na ulicy lub w ogródkach
działkowych, noclegowniach czy przytuliskach. 13 chorych było osobami
samotnymi, dla których personel hospicyjny i wolontariusze stanowili jedyne
wsparcie. Dla 11 osób odnaleziono (za zgodą chorego) rodziny. W skład Zespołu
Hospicjum Stacjonarnego wchodziło: 4 lekarzy (2,5 etatu), 32 pielęgniarki
(27,5 etatu), 1 kapelan (0,5 etatu), dietetyk (1 etat), 2 psychologów
(1,75 etatu), 2 rehabilitantów (2 etaty), terapeuta zajęciowy (0,75 etatu),
8 salowych (8 etatów). Pacjenci Oddziału Stacjonarnego korzystali w ramach
terapii zajęciowej z pomieszczeń Ośrodka Opieki Dziennej.
Opieka stacjonarna była refundowana w ubiegłym roku przez NFZ
w wysokości 210 zł za osobodzień. Realny koszt opieki 2010 r. wynosił 380 zł
za osobodzień.
2. Poradnia Medycyny Paliatywnej
Zadaniem Poradni Medycyny Paliatywnej jest udzielanie konsultacji chorym
z zaawansowaną chorobą, najczęściej nowotworową, wymagającym terapii
objawowej i wsparcia. Konsultacje w Poradni i w domach chorych są udzielane
przez lekarzy posiadających specjalizację z medycyny paliatywnej. Poradnia
oferuje również konsultacje pielęgniarskie i psychologiczne.
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Chorzy konsultowani w Poradni Medycyny Paliatywnej pozostają nadal pod
opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W 2010 r. udzielono 1418
konsultacji lekarskich i 51 konsultacji psychologicznych.
Zespół Poradni składał się z 7 lekarzy (1,75 etatu). Wizyty w 2010 r. były
refundowane przez NFZ w wysokości 40 zł, a średni koszt realny wizyty wynosił
109 zł.
3, Hospicjum Domowe (całościowa opieka zespołowa w domu chorego)
W 2010 r. pod opieką Hospicjum Domowego było 589 chorych, średnio na
miesiąc 49 chorych. Średni czas opieki jednego chorego wynosił 33,9 dni, suma
osobodni wszystkich chorych, korzystających z pomocy Hospicjum Domowego,
zamknęła się liczbą 18 575. Zespół odbył 13 682 wizyty w domu chorego, w tym
lekarze - 3294, pielęgniarki - 8695, psycholodzy - 438, rehabilitanci - 1255.
Dzięki pracy Zespołu wielu pacjentom, oprócz udzielanej pomocy lekarskiej
i pielęgniarskiej, często udaje się także poprawić samopoczucie i sprawność, co
pozwala dłużej utrzymać samodzielność, a tym samym poprawić komfort życia.
W 2010 r., dzięki odpowiedniej liczbie zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek,
chorzy nie musieli długo oczekiwać na pierwszą wizytę lekarską i pielęgniarską.
Rodziny chorych cenią sobie najbardziej w opiece Hospicjum Domowego
wyjątkowe podejście członków Zespołu do chorych i ich rodzin, profesjonalizm
i możliwość kontaktu oraz uzyskania porady o każdej porze. W Hospicjum
Domowym w 2010 r. pracowało: 8 lekarzy (3,75 etatu), 16 pielęgniarek
(16 etatów), 2 rehabilitantki (2 etaty), 2 psychologów (1,75 etatu),
pracownik socjalny (0,5 etatu). Świadczenia w Hospicjum Domowym były w
2010 r. refundowane przez NFZ w wysokości 42 zł za osobodzień.
W 2010 r. średni koszt realny osobodnia wynosił 74 zł.
4. Poradnia Obrzęku Limfatycznego
Poradnia
Obrzęku
Limfatycznego
obejmuje
opieką
pacjentów
z rozwiniętym obrzękiem chłonnym, a także zagrożonych rozwojem tego
schorzenia. Pod opieką Poradni pozostają przede wszystkim kobiety po
mastektomii i chorzy z obrzękiem chłonnym wtórnym do niewydolności żylnej.
Dla kobiet po mastektomii jest prowadzony program zapobiegający powstaniu
obrzęku limfatycznego. Coraz większą grupę stanowią dzieci, w wieku od kilku
miesięcy do kilkunastu lat, z niewydolnością chłonną uwarunkowaną genetycznie,
malformacjami naczyniowymi (obrzęk pierwotny).
Liczba chorych, którzy są objęci opieką Poradni, wynosi 1795 osób, w tym
w 2010 r. zarejestrowano 310 nowych chorych. W minionym roku wykonano
171 pomiarów kontrolnych, 2080 sesji CPT oraz 704 sesje bandażowania
połączone z ćwiczeniami fizycznymi i oddechowymi. Liczba dzieci objętych
pomocą Poradni w 2010 r. wynosiła 18 Lekarz specjalista z medycyny
paliatywnej udzielił 1298 konsultacji, a lekarz dermatolog 9. W skład Zespołu
Poradni Leczenia Obrzęku Limfatycznego wchodziło 2 lekarzy konsultantów
i 3 rehabilitantki (3 etaty).
5. Zespół Wsparcia Rodziny
W 2010 r. Zespół wspierał chorych i ich rodziny, a także osoby będące
w żałobie. Opieka psychologiczna oraz socjalna sprawowane były dla rodzin
chorych objętych opieką Oddziału Stacjonarnego, Hospicjum Domowego i Poradni
Medycyny Paliatywnej. Liczba rodzin w żałobie, objętych pomocą psychologiczną
wyniosła 86. Udzielono 259 konsultacji psychologicznych.
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Zespół Wsparcia Rodzin, z pomocą wolontariuszy, organizował co miesiąc
spotkania dla rodzin osieroconych, podczas których duszpasterz Hospicjum
sprawował Mszę Św., a następnie odbywało się spotkanie przy kawie i herbacie
z rozmowami na temat przeżywania żałoby.
Osoby będące w żałobie były zapraszane do korzystania z porad prawnika,
psychologa, kapelana czy lekarza oraz na zajęcia Klubu dr Jana Deszcza, Wigilię,
Śniadanie Wielkanocne, czy spotkanie sylwestrowe. Zaproszenia na Msze Św.
przesyłane były pocztą. W 2010 r. wysłano ponad 1200 listów.
W skład Zespołu Wsparcia Rodzin wchodziło 2 pracowników socjalnych
(1 etat) i psycholodzy (0,5 etatu).
Opieka nad osobami przewlekle chorymi
1. Domowa Długoterminowa Opieka Pielęgniarska
W 2010 r. pod opieką 2 pielęgniarek (1,5 etatu) było jednocześnie
12 chorych (2464 osobodni). U każdego z chorych wizyty pielęgniarskie odbywały
się cztery razy w tygodniu. Świadczenia w powyższej opiece były refundowane
przez NFZ w kwocie 25 zł. Średni realny koszt w 2010 r. wyniósł 28 zł
za osobodzień.
2. Zespół Opieki Długoterminowej
Zadaniem Zespołu jest pomoc przewlekle chorym świadczona w domu
chorego. Do opieki przyjmowani są chorzy (głównie starsze małżeństwa lub
osoby samotnie mieszkające) w oparciu o ich pisemną prośbę lub prośbę rodziny,
zawierającą przyczyny objęcia opieką przez Zespół.
W 2010 r. Zespół Opieki Długoterminowej miał pod swoją opieką
48 chorych, którym udzielono 67 konsultacji lekarskich, 837 wizyt
pielęgniarskich, 785 wizyt rehabilitacyjnych oraz 7 wizyt psychologa. Średni
koszt wizyty wyniósł 52 zł. W skład zespołu wchodziły: pielęgniarka (1 etat)
i fizjoterapeutka (1 etat).
Opieka nad osobami starszymi
Opiekę nad osobami starszymi prowadzi Klub dr Jana Deszcza.
W każdy czwartek odbywają się dwugodzinne spotkania. Klub skupia
głównie wdowy i wdowców. W roku sprawozdawczym prowadził program
dofinansowany przez Małopolski Urząd Marszałkowski. W ramach jego
wykonywano prace pomocne w działalności Hospicjum. Wysłuchano także cyklu
prelekcji dotyczących radzenia sobie z niepełnosprawnością psychiczną i fizyczną
oraz spraw żywienia. Towarzystwo Ogrodnicze z Krakowa przygotowało prelekcje
na temat hodowli roślin na balkonach, tworzenia ikebany, a także multimedialny
pokaz ogrodów. Zorganizowano trzy wyjazdy do: Krynicy, Szczawnicy
i Zakopanego. Zwiedzono Muzeum Jana Matejki. Zorganizowano również dwa
pikniki. W grudniu członkowie Klubu uczestniczyli w spotkaniu sylwestrowym.
Przez cały rok była prowadzona kronika klubowa.
Opieka duszpasterska
Opieką duchową obejmowani są pacjenci Oddziału Stacjonarnego
i, w miarę potrzeb, Hospicjum Domowego oraz ich rodziny, a także wolontariusze
i pracownicy. Msze Św. sprawowane są w kaplicy Domu - Hospicjum w niedziele
i święta o godz. 11.00, natomiast w dni powszednie o godz. 17.00. W ramach
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swojej opieki duszpasterskiej ks. Kapelan sprawuje comiesięczne Msze Św. dla
osób osieroconych, pracowników oraz wolontariuszy. Bierze także udział
w spotkaniach po Mszy Św. Uczestniczy w wyjazdach seniorów. Prowadzi
uroczystości pogrzebowe dla zmarłych nie posiadających rodzin, które są
przygotowywane przez zespół wolontariuszy i pracownika socjalnego.
Centrum Wolontariatu Hospicyjnego
W działalność hospicyjną w 2010 r. było zaangażowanych blisko
600 wolontariuszy. Chorym na Oddziale Stacjonarnym posługiwało 88 osób.
Pomagały one w wykonywaniu toalety, zmianie bielizny pościelowej, karmieniu,
spacerach. W sumie ofiarowały 8800 godzin. W opiece domowej 47 wolontariuszy
służyło chorym (89 pacjentów) i ich rodzinom, ofiarowując 6746 godzin.
2 wolontariuszy pomagało w Poradni Obrzęku Limfatycznego, przepracowując
72 godziny, 3 wolontariuszy włączonych było w opiekę psychologiczną.
W pracach biurowo – administracyjnych i gospodarczych pomagały
23 osoby. Wolontariat młodzieżowy „Z żonkilem w tle” liczył 22 uczniów,
z których 10 było zaangażowanych w pomoc chorym, będącym pod opieką
Zespołu Opieki Długoterminowej. Pozostali prowadzili prace administracyjno –
biurowe, stanowili wolontariat Pól Nadziei, prowadząc kwesty i wspomagając
organizację wydarzeń.
W Centrum Wolontariatu Hospicyjnego działa biblioteka dla wolontariuszy,
z zasobów której (687 pozycji) w 2010 r. skorzystało 39 czytelników.
W Centrum prowadzonym przez koordynatora (wolontariusza) pracowało
2 pracowników (1 etat).
W działalność Ośrodka Opieki Hospicyjnej było zaangażowanych w 2010 r.
19 lekarzy (10 etatów), 56 pielęgniarek (50,25 etatu), 1 duszpasterz (0,5 etatu),
8 rehabilitantów (8 etatów), 4 psychologów (4 etaty), 2 pracowników socjalnych
(1,5 etatu), 1 dietetyk (1 etat), 9 salowych ( 9 etatów), 1 sekretarka medyczna
(1 etat), 1 terapeuta zajęciowy (0,75 etatu) oraz 88 wolontariuszy.
Działalność ta była wspierana przez następujące działy: księgowości, kadr,
obsługi i dozoru, a także pralnię, kuchnię, sekcję łączności z członkami, sekcję
Pól Nadziei – w sumie 30 osób (28 etatów). Łącznie liczba osób pracujących
w Towarzystwie wynosiła w 2010 r. 132 (114 etatów), z tego 77% było
pracownikami Ośrodka Opieki Hospicyjnej.
Działalność szkoleniowo – edukacyjna
W 2010 r. w ramach porozumień podpisanych z poszczególnymi uczelniami
wyższymi, studenci odbywali staże, szkolenia i praktyki.
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Paliatywnej dr T. Grądalski,
organizował spotkania doszkalające z medycyny paliatywnej dla pracowników
zespołów paliatywnych i hospicyjnych z Małopolski.
Odbyły się również szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy oraz kursy
doszkalające dla osób już posługujących. Szkolenia zostały zorganizowane dla
wolontariatu młodzieżowego oraz dla wolontariuszy pełnoletnich. W sumie
przeszkolono 38 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
170 osób dorosłych, z których w grono wolontariatu włączyło się 25 osób.
W ramach grantu, dofinansowywanego przez Województwo Małopolskie, odbył
się kurs „Pomocnicy chorych” dla młodzieży oraz warsztaty dla wolontariuszy:
• „Przygotowanie psychologiczne i duchowe do udzielania wsparcia chorym
i rodzinom” – 19 osób,
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•

„Wartości i prezentowane postawy - fundamentem, który staje się
podstawą do ciągłego rozwoju wolontariuszy” – 33 osoby,
• „Dialog z drugim człowiekiem - kluczem do efektywnej komunikacji” –
13 osób.
W ramach spotkań z psychoterapeutą wolontariusze wzięli udział w warsztacie
pt. „Przeżywanie żałoby przez wolontariusza”.
Pracownicy i wolontariusze Hospicjum im. św. Łazarza brali udział
w szkoleniach i konferencjach:
• XIV Jasnogórska Konferencja Opieki Paliatywnej w Częstochowie –
4 rehabilitantów i 4 wolontariuszy,
• w III Konferencji Szkoleniowo – Formacyjnej w Licheniu pt. „Hospicyjne
towarzyszenie w świetle nowoczesnej medycyny paliatywnej”, grupa
wolontariuszy, pracowników i członkowie Klubu J. Deszcza,
• zjazd superwizyjny w Karbówku k. Torunia - 4 psychologów,
• konferencja pt. „Przesłanie miłosierdzia Jana Pawła II w 30 rocznicę
powstania encykliki Divus in misericordia” w Łagiewnikach –
4 wolontariuszy,
• pielgrzymka hospicjów, która odbyła się na Jasnej Górze 31 stycznia 2010
r. – uczestniczyli w niej pracownicy oraz rodziny osierocone.
W ramach indywidualnych staży, odbywanych celem poznania działalności
Ośrodka Opieki Hospicyjnej i innych zespołów Towarzystwa, w lipcu gościliśmy
pracownika Hospicjum Domowego w Tucholi, a w sierpniu koordynatora
wolontariuszy Hospicjum Palium w Poznaniu.
Współpraca międzynarodowa
W 2010 r., w lutym, w ramach współpracy z Henri Nouwen Foundation
z Holandii, wspomagającej rozwój ruchu hospicyjnego na Ukrainie, w Hospicjum
im. św. Łazarza, odbyło się spotkanie organizacyjne, a we wrześniu
i październiku tygodniowe staże 12 osób z 4. Szpitala Miejskiego we Lwowie.
W listopadzie 2010 r. Hospicjum św. Łazarza gościło międzynarodową grupę,
realizującą program o wolontariacie hospicyjnym, koordynowany przez Centrum
Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Goście z Niemiec,
Czech, Słowacji i Polski zapoznali się z polskim ruchem hospicyjnym, organizacją
opieki hospicyjnej, pracą zespołową oraz wolontariatem hospicyjnym. W czerwcu
przebywały z wizytą w Ośrodku Opieki Hospicyjnej lekarka i pielęgniarka z Rosji.
Podczas pobytu zostały zapoznane z pracą Hospicjum św. Łazarza. W grudniu
gościła w Hospicjum koordynatorka opieki nad osobami osieroconymi z Rainbow
Hospice and Palliative Care w USA.
Finansowanie opieki hospicyjnej
Opieka hospicyjna w 2010 r. była finansowana z kontraktów podpisanych
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Fundusz refundował koszty jednostek
Ośrodka Opieki Hospicyjnej tj. Oddziału Stacjonarnego, Hospicjum Domowego,
Poradni
Medycyny
Paliatywnej,
Poradni
Obrzęku
Limfatycznego
i Długoterminowej Domowej Opieki Pielęgniarskiej w wysokości ok. 50%.
Pozostałe koszty powyższej działalności były pokrywane ze środków własnych
Towarzystwa, czyli z darów Członków i Przyjaciół Towarzystwa, wpłat 1% oraz
działalności Fundacji Pomoc Krakowskiemu Hospicjum.

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok
TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza”

7

Pozyskiwanie środków
Zadaniem Zespołu Pozyskiwania Środków oraz Łączności z Członkami
i Przyjaciółmi jest prowadzenie programów, których celem jest, z jednej, strony
promocja opieki hospicyjnej, a z drugiej pozyskanie funduszy, które są potrzebne
na realizację działalności statutowej.
W 2010 r. fundusze zostały pozyskane głównie z:
darów członków i przyjaciół - 2 009 431,41 zł,
odpisu podatkowego 1% - 1 622 081,23 zł,
kampanii Pól Nadziei - 499 105,32 zł,
Kwesty Listopadowej – 150 977,15 zł,
kwest prowadzonych na pogrzebach – 133 865,12 zł,
oraz ślubach – 31 443,74 zł.
Współpraca z Województwem Małopolskim.
W 2010 roku Towarzystwo prowadziło trzy programy grantowe
dofinansowywane przez Województwo Małopolskie:
• Klub dr Jana Deszcza - 8 000 zł,
• Punkt informacyjny dla rodzin opiekujących się terminalnie i przewlekle
chorymi – 10 000 zł,
• Wolontariat hospicyjny – 13 000 zł
Dzięki dofinansowaniu powyższych programów wydano: materiały „Organizacja
opieki nad osobą chorą lub niepełnosprawną w warunkach domowych” oraz dwa
foldery: „Wolontariat w Hospicjum im. św. Łazarza” i „Młodzi ludzie dla
Hospicjum św. Łazarza”, a także trzy numery Biuletynu Wolontariusza, które
zostały rozesłane do szkół współpracujących z Towarzystwem. Dokonana została
również aktualizacja Informatora o opiece długoterminowej i opiece paliatywnej
i hospicyjnej w Województwie Małopolskim, wydanego w 2009 r., poprzez
zebranie informacji o nowopowstałych placówkach, niosących pomoc dla chorych
terminalnie, i chorych przewlekle i zamieszczenie aktualizacji na stronie
internetowej Towarzystwa.
Realizacja programu dostosowania budynku Hospicjum im. św. Łazarza
do wymogów sanitarno – budowlanych
Prowadzona w roku sprawozdawczym modernizacja Domu Hospicjum św.
Łazarza była dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego
i zdrowotnego, Schemat A: Ochrona zdrowia dla projektu „Przebudowa
pomieszczeń budynku Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie etap I i II”
oraz schemat B: Opieka społeczna, Przebudowa pomieszczeń budynku
Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie etap III”.
Głównym celem jej wykonania było dostosowanie domu hospicyjnego do
obowiązujących przepisów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z 10.11.2006 r. Pomimo tego, że wykonywane prace powodowały bardzo duże
trudności w funkcjonowaniu Ośrodka Opieki Hospicyjnej, udało się przez cały
czas kontynuować zarówno opiekę stacjonarną jak i domową oraz konsultacyjną,
bez konieczności zawieszenia działalności Ośrodka. Jedynie przez cztery miesiące
ograniczono opiekę stacjonarną do 18 chorych. I i II etap przebudowy został
ukończony w dniu 17 czerwca 2010 r. W sierpniu 2010 r. rozpoczęły się prace
nad III etapem, podczas, którego pomieszczenia pralni zostały przebudowane na
następne sale chorych Oddziału Stacjonarnego.
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Po zakończeniu III etapu 44 ciężko chorych, będących w ostatnim okresie
życia, może zostać objętych profesjonalną całodobową opieką.
Koszty prowadzonej modernizacji i przebudowy domu hospicyjnego:
1. Całość kosztów wykonanej przebudowy w ramach I i II etapu wynosiła
4 176 713,69 zł,
w tym z przyznanych środków publicznych i funduszy europejskich
wynosiły 2 506 028,21 zł,
a ze środków własnych 1 758 338,55 zł.
W ramach wykonanych prac budowlanych i montażowych oraz wyposażenia:
Roboty budowlane wynosiły 1 105 022,35 zł
Roboty montażowe wynosiły: 87 654,04 zł
Środki trwałe: 250 532,36 zł
Wyposażenie: 214 459,59 zł
2. Koszty rozpoczętego w sierpniu 2010 r. III etapu przebudowy wyniosły:
767 381,48 zł, z tego zaliczka ze środków publicznych i z funduszy
europejskich wyniosła 144 656,00 zł.
Zakończenie prac III etapu nastąpiło 28 lutego 2011 r. Dane dotyczące
wykonania powyższego etapu zostaną zamieszczone w Raporcie za 2011 rok.
Łączność z członkami Towarzystwa
Liczba członków zwyczajnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiła 222
osoby, a liczba członków wspierających 415. W 2010 r. wysłano listy
z życzeniami świątecznymi z okazji Świat Wielkanocnych i Bożego Narodzenia do
ponad 20 000 Członków i Przyjaciół Towarzystwa. W ciągu roku wysyłano
również korespondencję potwierdzającą wpłaty. W czerwcu 2010 r. odbyło się
Walne Zebranie, na którym Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności wraz
ze sprawozdaniem finansowym za 2009 r., uzyskując absolutorium.
Część III
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych. Cały dochód z tej działalności przeznacza na działalność
statutową. Przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność wymieniona
poniżej, dotycząca:
a) handlu detalicznego, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych
i motocykli PKD 52 – w 2010 roku prowadzono kiosk na terenie domu
hospicyjnego,
b) wynajmu nieruchomości na własny rachunek PKD 70 2
c) pozostałych form krótkotrwałego zakwaterowania gdzie indziej nie
sklasyfikowanego PKD 55 23 – wynajmowano trzy pokoje gościnne
osobom
przyjeżdżającym
spoza
Krakowa
na
leczenie
obrzęku
limfatycznego oraz osobom uczestniczącym w kursach edukacyjnych, a
także gościom odwiedzającym Hospicjum św. Łazarza,
d) działalności stołówek i cateringu PKD 55 5.
W wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w 2010 roku pozyskano
przychód : 163 180,27 zł, przy poniesionych kosztach: 105 390,82 zł.
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Stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego
z innych źródeł wynosił 2,1 %. Cały dochód 57 789,45 zł został przeznaczony na
działalność statutową.
Część IV
Odpisy uchwał Zarządu podjętych w 2010 roku
Uchwała nr 1: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 8 lutego 2010 r. roku przyjął
jednogłośnie zmiany w Statucie Ośrodka Opieki Hospicyjnej, dotyczące
działalności z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
Po przyjęciu zmian w działaniach Ośrodka §8 otrzymuje brzmienie:
OŚRODEK realizuje swoje działania poprzez następujące jednostki:
1. Oddział Stacjonarny/Hospicjum Stacjonarne
2. Poradnię Medycyny Paliatywnej
3. Hospicjum Domowe
4. Poradnię Geriatryczną
5. Zespół Opieki Długoterminowej
6. Poradnię Leczenia Obrzęku Limfatycznego
7. Zespół Rehabilitacji
8. Oddział Dzienny
9. Zespół Wspierania Rodziny
10.Pielęgniarską Opiekę Długoterminową Domową
Uchwała nr 2: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 8 lutego 2010
jednogłośnie nową wersję Regulaminu Organizacyjnego
Hospicyjnej Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św.

„Hospicjum im.
r. roku przyjął
Ośrodka Opieki
Łazarza”.

Uchwała nr 3: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 8 lutego 2010 r. roku przyjął
jednogłośnie nową wersję Regulaminu Porządkowego Ośrodka Opieki Hospicyjnej
Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”.
Uchwała nr 4: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 8 lutego 2010 r. roku przyjął
jednogłośnie ograniczenie finansowania szkoleń dla pracowników i wolontariuszy
ze względu na trudną sytuację finansową Towarzystwa.
Uchwała nr 5: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu w dniu 8 lutego 2010 r. roku przyjął jednogłośnie nową
wersję Statutu Ośrodka Opieki Hospicyjnej.
Uchwała nr 6: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 23 lutego 2010 r. podjął jednogłośnie
uchwałę o wykonaniu z własnych funduszy koniecznych prac dodatkowych
dotyczących hydroforu, zaworów filtrowych i dodatkowych okien.
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Uchwała nr 7: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 31 marca 2010 r. przyjął jednogłośnie
sprawozdanie merytoryczne i finansowe Towarzystwa.
Uchwała nr 8: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 31 maja 2010 r. przyjął jednogłośnie
zarządzenie o sprzedaży z magazynu Towarzystwa materiałów uznanych
komisyjnie za nie mające zastosowania w działalności Towarzystwa.
Uchwała nr 9: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 8 czerwca 2010 r., w związku
z otrzymaniem dofinansowania na wykonanie III etapu przebudowy Domu
Hospicjum św. Łazarza, podjął jednogłośnie uchwałę o złożeniu do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego gwarancji zabezpieczenia
finansowego III etapu w kwocie 320 132,79 zł.
Uchwała nr 10: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 8 czerwca 2010 r. podjął jednogłośnie
uchwałę o zmianach w statucie Ośrodka Opieki Hospicyjnej dotyczące działalności
z zakresu prowadzonych jednostek w Ośrodku Opieki Hospicyjnej. Po przyjęciu
zmian w działaniach Ośrodka §8 Statutu otrzymuje brzmienie:
OŚRODEK realizuje swoje działania poprzez następujące jednostki:
1. Oddział Stacjonarny/Hospicjum Stacjonarne
2. Poradnię Medycyny Paliatywnej
3. Hospicjum Domowe
4. Zespół Opieki Długoterminowej
5. Poradnię Leczenia Obrzęku Limfatycznego
6. Zespół Rehabilitacji
7. Pielęgniarską Domową Opiekę Długoterminową
Uchwała nr 11: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 8 czerwca 2010 r. podjął jednogłośnie
uchwałę o przyjęciu nowej wersję Statutu Ośrodka Opieki Hospicyjnej. Nowa
wersja statutu wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. z dniem 8 czerwca 2010 r.
Z dniem 8 czerwca 2010 r. traci moc wersja statutu uchwalona w dniu 8 lutego
2010 roku.
Uchwała nr 12: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum
im. św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 8 czerwca 2010 r. podjął
jednogłośnie uchwałę o nowych zasadach pracy Zespołu Wspierania Rodziny i
jednogłośnie postanowił:
1. Wpisać Zespół Wspierania Rodziny w strukturę Towarzystwa jako podległy
bezpośrednio Zarządowi.
2. Obecni pracownicy Ośrodka, którzy tworzyli Zespół zostają umieszczeni
w poszczególnych jednostkach Ośrodka, w których wykonują swoją pracę,
z obowiązkiem prowadzenia pomocy rodzinom, w tym rodzinom
osieroconym.
3. Koordynatorem działań psychologów i pracowników socjalnych w Ośrodku
oraz na rzecz Zespołu Wspierania Rodziny zostaje pracownik pełniący
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dotychczasową funkcję kierownika Zespołu, który otrzymuje dodatek
koordynatora w wysokości przyznanej dla kierownika.
4. Zespół Wspierania Rodziny tworzą psychologowie i pracownicy socjalni
oraz wolontariusze pracujący na rzecz rodzin w zakresie ustalonym
z koordynatorem.
5. Zasady opieki nad rodzinami osieroconymi zostają przyjęte zgodnie
z projektem przedstawionym Zarządowi (projekt w załączeniu).
Uchwała nr 13: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 8 czerwca 2010 r. podjął jednogłośnie
uchwałę o likwidacji Klubu dr Marii Leńczyk, ze względu na przeznaczenie
pomieszczenia Oddziału Dziennego dla działalności Poradni Leczenia Obrzęku
Limfatycznego oraz Ośrodka Opieki Dziennej dla pacjentów Oddziału
Stacjonarnego, Poradni Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowego, a także
dla Zespołu Rehabilitacji, a także o wykreśleniu Klubu dr Marii Leńczyk ze
struktury oraz Regulaminu Organizacyjnego Towarzystwa.
Uchwała nr 14: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 8 czerwca 2010 r. podjął jednogłośnie
uchwałę o wykupie na własność działek przy ul. Wężyka 28 i Fatimskiej 17, które
obecnie są w wieczystym użytkowaniu przez Towarzystwo oraz poniesieniu
kosztów związanych ze sporządzeniem wyceny przez Urząd Gminy.
Uchwała nr 15: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 8 czerwca 2010 r. podjął jednogłośnie
uchwałę o przekazaniu kwoty 200 zł z tytułu składki członkowskiej na konto
Forum Hospicjów Polskich.
Uchwała nr 16: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 8 czerwca 2010 r. przyjął jednogłośnie
plan techniczny na 2010 . rok
Uchwała nr 17: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 21 października 2010 r. przyjął
jednogłośnie uchwałę o akceptacji decyzji prezydium zarządu z dnia
10 października 2010 r. o zaniechaniu składaniu oferty na świadczenia Poradni
Leczenia Obrzęku Limfatycznego na rok 2011 do NFZ ze względu trudności
w spełnieniu wymagań ofertowych.
Uchwała nr 18: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 21 października 2010 r. przyjął
jednogłośnie uchwałę o finansowaniu działalności Poradni Leczenia Obrzęku
Limfatycznego w 2011 roku ze środków własnych.
Uchwała nr 19: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 21 października 2010 r. przyjął
jednogłośnie uchwałę o dofinansowaniu wyjazdu wolontariuszy i rodzin
osieroconych na spotkanie szkoleniowo - formacyjne w Licheniu w kwocie
30 zł/osobę.
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Uchwała nr 20: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 22 listopada 2010 r. podjął
jednogłośnie uchwałę o poszerzeniu Rady Seniorów o nowych członków.
Uchwała nr
św. Łazarza”
jednogłośnie
sprawozdania

21: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
na zebraniu odbytym w dniu 22 listopada 2010 r. podjął
uchwałę o wyborze Firmy Interfin do wykonania audytu
finansowego Towarzystwa za 2010 rok .

Uchwała nr 22: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 22 listopada 2010 r. przyjął
jednogłośnie uchwałą Zarządzenie o inwentaryzacji (wzór zarządzenia
w załączeniu).
Uchwała nr 23: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 22 listopada 2010 r. podjął
jednogłośnie uchwałę o utworzeniu nowego stanowiska zastępcy kierownika
administracyjnego.
Uchwała nr 24: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 16 grudnia 2010 r. jednogłośnie podjął
uchwałę o wykonaniu remontu dwóch łazienek w odcinku II Oddziału
Stacjonarnego z własnych środków.
Uchwała nr 25: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 16 grudnia 2010 r. jednogłośnie podjął
uchwałę o zatrudnieniu, po zakończeniu III etapu, opiekunek medycznych
w liczbie do 15 osób.
Uchwała nr 26: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 16 grudnia 2010 r. jednogłośnie podjął
uchwałę o zakupie kasy fiskalnej potrzebnej do prowadzenia działalności
gospodarczej.
Uchwała nr 27: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im.
św. Łazarza” na zebraniu odbytym w dniu 30 grudnia 2010 r. jednogłośnie podjął
uchwałę o akceptacji decyzji Prezydium Zarządu z dnia 22 grudnia 2010 r.
o wykonaniu remontu kolejnych dwóch łazienek w odcinku II Oddziału
Stacjonarnego z własnych środków.
Część V
Informacja o uzyskanych przychodach:
1. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (Oddział Małopolski) przyniósł
refundację kosztów w kwotach:
- Oddział Stacjonarny – 1 663 621,00 zł
- Hospicjum Domowe – 642 871,05 zł
- Poradnia Medycyny Paliatywnej – 41 960,00 zł
- Poradnia Obrzęku Limfatycznego – 37 004,40 zł
- Pielęgniarska Opieka Długoterminowa – 53 622,00 zł
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Łączna kwota kontraktu 2 439 078,45 zł
2. Spadki i zapisy
a) Zakończone zostało postępowanie spadkowe po śp. Aleksandrze T. – G
(zapis testamentowy 10 000,00 zł).
b) W sądzie nadal toczyło się postępowanie o nabycie spadku po śp.
Władysławie S.
c) Zakończone
zostało
postępowanie
sądowe
o
nabycie
zapisu
testamentowego (10 000,00 zł) po śp. Józefie K.
3. Składki członkowskie
Składki członkowskie przyniosły przychód w wysokości 1840,00 zł
4.Darowizny
Darowizny zamknęły się kwotą:
Pieniężne
Przekazany 1% podatku dochodowego
Rzeczowe

2 009 431,41 zł
1 622 081,23 zł
58 404,28 zł

5. Działalność gospodarcza
wynik finansowy: 80 174,90 zł
procentowy stosunek osiągniętego przychodu z działalności gospodarczej
do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosi 2,1%
W 2010 roku Towarzystwo na realizacje celów statutowych pozyskało
w sumie 8 006 239,59 zł
w tym m.in.:
Składki
Dary
1% podatku na OPP
Nawiązki sądowe
Kwesty
Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum
Program „Pola Nadziei”
Dary rzeczowe
Granty Urzędu Marszałkowskiego
Rezydent - Ministerstwo Zdrowia
Pozostałe przychody
Pozostałe przychody finansowe (odsetki)
NFZ
Przychody z działalności gospodarczej
Dotacja z UE i środków publicznych

1 840,00
2 009 431,41
1 622 081,23
58 404,28
348 082,34
186 020,82
499 105,32
61 977,02
31 000,00
41 920,77
297 779,53
238 918,25
2 439 078,45
163 180,27
287 367,02

Część VI
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Informacja o poniesionych kosztach w 2010 roku
Koszty działalności statutowej w układzie kalkulacyjnym wynoszą w sumie
7 111 734,42 zł
w tym m.in.:
Oddział Stacjonarny
Poradnia Medycyny Paliatywnej
Hospicjum Domowe
Zespół Wsparcia Rodzin
Długoterminowa Domowa Opieka Pielęgniarska
Zespół Opieki Długoterminowej
Poradnia Obrzęku Limfatycznego
Biuro Ośrodka Opieki Hospicyjnej
Wypożyczalnia sprzętu
Klub dr J. Deszcza dla Osieroconych
Kapelania
Wolontariat
Ośrodek Edukacji i Biblioteka
Kuchnia
Pralnia
Transport
Koszty administracji
Koszty utrzymania domu
Zarząd Towarzystwa
Ośrodek Pozyskiwania Środków
Ośrodek Łączności z Członkami
Koszty finansowe
Koszty działalności gospodarczej
Pozostałe koszty operacyjne
Granty z Województwa Małopolskiego
Aktualizacja kursu lokat dewiz i kont dewizowych bieżących:
Korekta kursu: ujemna, aktualizacja papierów wartościowych:

2 809
154
1 375
82
70
88
110
216
20
30
60
24
291
122
17
342
709
46
229
135
43
83
43

233,68
952,58
488,15
106,39
378,07
457,20
857,01
940,48
769,34
857,83
005,39
369,18
831,88
750,86
237,67
806,84
297,97
632,74
085,89
812,92
442,71
258,98
005,37
532,35
669,30

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

_____
____

Część VII
Dane o:
1. liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i wyodrębnionych osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej – stan na 31.12.2010:
• asystent w biurze „Pola Nadziei” – 1 os.
• asystent ds. wolontariatu – 1 os.
• asystent Zarządu – 1os.
• dietetyczka – 1 os.
• główna księgowa – 1 os.
• kapelan – 1 os.
• kasjer – księgowa – 1 os.
• kierownik administracyjny – 1 os.
• księgowa – 1 os.
• kucharka - 4 os.
• lekarz – 8 os.(dodatkowo 11 os. na umowach cywilno – prawnych)
• menedżer Sekcji Pozyskiwania Środków – 1 os.
• przełożona pielęgniarek – 1 os.
Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok
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•

pielęgniarka – 59, w tym 2 os. na urlopach macierzyńskich i 2 os. na
urlopach bezpłatnych
• pielęgniarka – pracownik socjalny – 1 os.
• portier – 5 os.
• pracownik ds. kadr – 1 os.
• pracownik gospodarczy – 1 os.
• pracownik socjalny – 1 os.
• psycholog – 5 os., w tym 1 os. na urlopie wychowawczym
• radca prawny – 1 os.
• rehabilitant – 8 os. w tym 1 os. na urlopie wychowawczym
• salowa – 9 os.
• specjalista ds. administracji zarządu – 1 os.
• specjalista pedagog – 1 os.
• specjalista ds. płac – 1 os.
• specjalista ds. żywienia – 1 os.
• sprzątaczka - praczka – 4 os.
• terapeuta zajęciowy – 1 os.
• zaopatrzeniowiec – kierowca – 1 os.
• zastępca głównej księgowej – 1 os.
• zastępca kierownika administracji – 1 os.
• osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej - 0
Razem: 126 osób
2. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez stowarzyszenie
z podziałem na:
• wynagrodzenie: 3 606 272,76 zł
w tym m.in.:
• wynagrodzenie chorobowe 48 731,01 zł
• premie: 40 894,13 zł
inne świadczenia:
• dodatki 435 469,45 zł
• godziny nadliczbowe 10 845,97 zł
• ekwiwalent za urlop 1 829,53 zł.
• dodatek stażowy 174 502,44 zł
3. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia oraz
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Rada Seniorów pracują
społecznie, nie pobierają żadnego wynagrodzenia ani z tytułu umów o prace, ani
z umów cywilno – prawnych.
4. wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów: zlecenie i o dzieło
Umowa zlecenie i umowa o dzieło – 100 963,30 zł.
5. wydatkach z tytułu umów kontraktowych – 332 344,00 zł
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6. udzielonych przez stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych z podziałem
według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania
pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.
Towarzystwo nie udziela pożyczek.
7. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
Bank Pekao S.A. Oddział I
rachunki bieżące PLN – 1 789 887,26 zł
rachunek ZFŚS PLN – 21 414,72 zł
rachunki bieżące walutowe – 791 999,98
Bank Pekao S.A. Oddział II
rachunki bieżące PLN – 1 153 818,60 zł
Bank BPH S.A.
rachunek bieżący – 45 015,58 zł
środki pieniężne w drodze - 6011,70 zł (czek 1500 EUR)
Kasa – 21 683,58 zł
Kasa walutowa – 27,31 zł
Ogółem posiadane środki pieniężne: tj. jednostki uczestnictwa
Obligacji Dolarowej – Pionier FIO, Fundusz Pionier Pieniężny FIO
uczestnictwa FIO Pionier Pieniężny: jednostek uczestnictwa
119 981,45 zł, Fundusz Obligacji Dolarowych: jednostek
15 628,134 = 236 786, 71 USD = 701 859,49 zł

w Funduszu
tj. jednostki
748 434 =
uczestnictwa

7. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowych na to nabycie
• Brak zakupionych nieruchomości,
8. nabytych pozostałych środków trwałych z cenami:
Cena za 1 sztukę
Wózek sprzątacza
Aparat do masażu uciskowego DL 2002B (2 szt.)
Ssak SO-5/40 TORNADO (3 szt.)
Prowadnice zasłon SUPERTRAK
Sejf gabinetowy
Zmiękczacz do zmywarki oddziałowej
Kserokopiarka RICOH AFICIO 1515
System sygnalizacyjny pożaru
Pompa strzykawkowa używana, dar (2 szt.)
9. wartości aktywów i pasywów Towarzystwa
- Aktywa trwałe
- Aktywa obrotowe

AKTYWA

AKTYWA RAZEM
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1
4
1
1
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1
2
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172,00
840,00
280,00
823,44
051,89
050,00
403,00
318,00
889,00
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PASYWA

- Kapitał własny
11 140 339,64 zł
- Zobowiązania
303 988,00 zł
- rozliczenia m/o 2 339 086,33 zł w tym UE 2 054 187,20 zł
PASYWA RAZEM

13 783 413,97 zł

Część VIII
Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe
i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienie publiczne) oraz
o wyniku finansowym tej działalności.
- brak
Część IX
Informacja o rozliczeniu stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
VAT 7, CIT 8 , CIT 2, PIT 4, PIT 8
Kontrole w Towarzystwie
w Krakowie w 2010 r.:

Przyjaciół

Chorych

„Hospicjum

św.

Łazarza

1. Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna
13.07.2010 r. – stwierdzenie naruszenia wymagań sanitarno – higienicznych
w stołówce Towarzystwa i zalecenie wykonania następujących czynności:
• usunięcie ubytków płytek ściennych w pomieszczeniu mycia i dezynfekcji
jaj,
• usunięcie wyeksploatowanych drewnianych desek produkcyjnych,
• zaopatrzenie w termometr do kontrolowania temperatury w urządzeniu
chłodniczym,
• uzupełnienie procedury zabezpieczenia i wycofywania z obrotu żywności
nie odpowiadającej wymaganiom zdrowotnym.
Zalecenia powyższe zostały wykonane.
25.08.2010 r. – kontrola Ośrodka Opieki Hospicyjnej. Ocena stanu sanitarno –
technicznego i porządkowego. Higiena świadczonych usług. Gospodarowanie
odpadami. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
2.12.2010 r. – pobór wody ciepłej dla badania laboratoryjnego na obecność
bakterii Legionella sp.
Nie stwierdzono ponadnormatywnej obecności.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
17.11.2010 r. - 18.11.2010 r. Kontrola na koniec realizacji projektu „Przebudowa
pomieszczeń budynku „Hospicjum im. św. Łazarza” Krakowie w zakresie
dostosowania do obowiązujących przepisów – etap I i II w ramach MRPO na lata
2007 – 2013”. Zgłoszono uwagi do przeprowadzonego przetargu – postępowanie
do chwili obecnej trwa.

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok
TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza”

18

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok
TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza”

19

