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Cele statutowe Fundacji
Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci powstała w celu sprawowania całościowej opieki nad dziećmi
nieuleczalnie chorymi, obarczonymi ryzykiem przedwczesnej śmierci, ich rodzeństwem i rodzicami.
Celami statutowymi Fundacji zapisanymi w pkt.2 par. 5 Statutu są:

1) nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi
dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami, rozumianej jako otoczenie
opieką dzieci i młodzieży ze schorzeniami ograniczającymi życie, poprzez aktywne i
całościowe podejście obejmujące fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy,
podniesienie jakości życia dziecka, wspieranie rodziny, leczenie nieprzyjemnych objawów,
niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opiekę w czasie umierania i w okresie żałoby,
2) nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki nad przewlekle chorymi dziećmi, młodzieżą i
młodymi dorosłymi,
3) nieodpłatne wsparcie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli
z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie,
4) nieodpłatne rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej i nad dziećmi,
młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą.
2. Zasady, formy i zakres dzialalności statutowej z podaniem realizacji celow statutowych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie ośrodków opieki paliatywnej

nad dziećmi, młodzieżą i

młodymi dorosłymi w Polsce i innych krajach,
2) prowadzenie leczenia w zakresie hospicjum domowego i stacjonarnego,
3) pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie
opieki w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby — na sfinansowanie
kosztów pogrzebu,
4) organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci
(obejmującego zarówno rodziny pacjentów Śląskiego Hospicjum dla Dzieci, jak również
rodziny dzieci, młodzieży i młodych dorosłych zmarłych w innych okolicznościach, np. w
szpitalu) polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i
duchowych, świadczonej przez psychologów, lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych
specjalistów, a także obejmującego organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów
wakacyjnych, pielgrzymek lub innych form terapii,
5) organizowanie

i

finansowanie

działalności

wydawniczej

szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej

w

zakresie

materiałów

pediatrii, anestezjologii i

intensywnej terapii, neonatologii oraz opieki długoterminowej dla dzieci/młodzieży/młodych
dorosłych,
6) prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i leczenia bólu,
anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii oraz opieki długoterminowej,
7) prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej , pediatrii, neonatologii

anestezjologii i intensywnej terapii, opieki długoterminowej i leczenia bólu,
8) współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej i opieki długoterminowej:
a) z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, szpitalami, instytucjami naukowymi i
innymi organizacjami działającymi na rzecz chorych dzieci i ich rodzin w kraju i za
granicą,
b) z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
9) organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako
form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej, opieki długoterminowej, anestezjologii i
intensywnej terapii, pediatrii oraz neonatologii dla personelu medycznego, pracowników
hospicjów, a także innych osób zainteresowanych powyższymi zagadnieniami,
10) organizowanie i finansowanie nadzoru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki
paliatywnej i opieki długoterminowej,
11) prowadzenie wypożyczalni i finansowanie

wypożyczania sprzętu

medycznego i

rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie
leczonych w domu oraz dla innych hospicjów.
12) organizowanie i finansowanie ośrodków opieki długoterminowej nad dziećmi, młodzieżą i
młodymi dorosłymi w Polsce i innych krajach,
13) prowadzenie leczenia w zakresie domowej opieki długoterminowej.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
Główne działania podjęte w celu realizacji celów statutowych:
Najważniejsze sfery działalności Fundacji to:
1. Ochrona i promocja zdrowia.
2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
3. Promocja i organizacja wolontariatu.
Działalność Fundacji skupiała się w kilku obszarach:
1. Działalności medycznej prowadzonej w ramach NZOZ Śląskie Hospicjum Domowe dla
Dzieci
2. Działalności niemedycznej: socjalnej, psychologicznej i wolontaryjnej.
Działalność medyczna obejmowała świadczenia w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej dla
dzieci i młodzieży sprawowanej w domu chorego oraz świadczenia w zakresie opieki
długoterminowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie w domu.
Zespół hospicjum domowego obejmował opieką nieuleczalnie chore dzieci, obarczone ryzykiem
przedwczesnej śmierci, gdy rodzice i lekarze podjęli decyzję o zakończeniu leczenia w szpitalu.
Służył wszechstronnym wsparciem w okresie życia dziecka, a także po jego śmierci. Celem
prowadzonej opieki było zmniejszenie cierpienia i poprawa jakości życia zarówno chorego dziecka

jak i jego rodziny.
W 2011 r hospicjum obejmowało opieką 46 dzieci; przyjęto 25 nowych pacjentów, pozostałą grupę
stanowili pacjenci z lat ubieglych. W ciągu roku w domu zmarło 10 dzieci, 16 dzięki
ustabilizowaniu stanu zdrowia lub podjęcia przez rodziców decyzji o samodzielnym sprawowaniu
opieki nad dzieckiem. zostało wypisanych pod opiekę lekarza pierwszego kontaktu..
Liczba osobodni wynosiła w 2011 roku 6952.
Średnia liczba dni leczenia 1 pacjenta wynosiła 151.
Opieką Fundacji objęci byli pacjenci w wieku od kilku miesięcy do 29 r. życia., ze schorzeniami
nieuleczalnymi, w tym:
> z chorobami metabolicznymi- 4 dzieci,
> z chorobami nerwowo-mięśniowymi-9 dzieci,
> z encefalopatią niedokrwienno-niedotlenieniową-5 dzieci,
> z mózgowym porażeniem dziecięcym-5 dzieci,
> z dysplazją-oskrzelowo-płucną-7 dziec,
> z wrodzonymi wadami OUN- 7 dzieci,
> z zespołem wad wrodzonych- 5 dzieci,
> z chorobą nowotworową- 1 dziecko,
> z wrodzoną wadą serca- 1 dziecko,
> z aberracją chromosomalną-1 dziecko,
> z następstwami urazu komunikacyjnego- 1 dziecko.
Opieka nad dziećmi hospicyjnymi sprawowana była przez 24 godziny, siedem dni w tygodniu. W
dni powszednie zespół pracował od godz. 8.00 do 15.35; w godzinach popołudniowo-nocnych oraz
dni wolne od pracy dyżur sprawował zespół pielęgniarsko-lekarski.
W dni powszednie planowe wizyty u pacjentów odbywały się w godzinach od 9.00 do 14.00, po
uprzednim ustaleniu terminu z rodzicami. Pielęgniarka realizując wymogi NFZ-u odwiedzała
dziecko minimum dwa razy w tygodniu; lekarz odwiedzał dziecko minimum dwa razy w miesiącu.
Rehabilitant, psycholog i pracownik socjalny odbywali wizyty w miarę potrzeb dziecka i rodziny.
Rodzice mieli możliwość całodobowego kontaktu z pielęgniarką dyżurną za pośrednictwem
telefonu dyżurnego. Pielęgniarka w razie potrzeby udzielała porad, bądź kontaktowała się z
lekarzem i ustalała sposób postępowania lub wyjeżdżała sama bądź z lekarzem na wizytę. Fundacja
zapewniała również konsultacje specjalistów różnych specjalności lekarskich.
Pod opieką zespołu opieki nad dziećmi wentylowanymi mechanicznie w 2011 roku znajdowało
się jedno dziecko.Opieka ta sprawowana była całodobowo. Realizując wymogi NFZ-u pielęgniarka
odwiedzała dziecko minimum dwa razy w tygodniu; lekarz odwiedzał dziecko 1 raz w tygodniu, a
rehabilitant 2x w tygodniu. Rodzice mieli możliwość kontaktu telefonicznego całodobowo z
pielęgniarką i lekarzem. Zespół ściśle współpracował z lekarzem POZ-u.
Dzialalność niemedyczna Fundacji skupiała się w trzech obszarach:
1. pomocy socjalnej,
2. pomocy psychologicznej,
3. dzialalności wolontariatu.
1. Pomoc socjalna objęła w 2011 roku łącznie 47 rodzin pacjentów pozostających pod opieką
hospicjum, w ramach której:
a) zaopatrywano rodziny od stycznia do grudnia 2011 roku w środki czystości oraz artykuły
szkolne, ubrania i zabawki, pieluchy jednorazowe, cewniki filtry, rurki tracheostomijne, gaziki,
podkłady, opatrunki przeciwodleżynowe, środki dezynfekcyjne, artykuły spożywcze specjalnego
przeznaczenia, i leki,

b) sfinansowano wyjazdy wypoczynkowe dla 3 rodzin w okresie wakacyjnym, zorganizowano
wycieczki jednodniowe dla 6 dzieci-dwie do zagrody Żubrów w Pszczynie, oraz jedną do
Dinozatorlandu w Zatorze,
c) udzielono pomocy w uzyskiwaniu informacji i poradnictwa dotyczącego możliwości
rozwiązywania problemów natury finansowej oraz prawnej łącznie 22
rodzinom. Kontaktowano się w tym celu i występowano w interesie rodzin pacjentów w ośrodkach
pomocy spolecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, urzędach skarbowych, biurach
komorniczych, wydziałach lokalowych urzędów miast i urzędach stanu cywilnego. Głowne
problemy to przydział mieszkania, uzyskiwane świadczenia, alimenty, zaległość podatkowa,
d) współorganizowano działania na rzecz osób oraz rodzin, będących w trudnej sytuacji życiowej
(np. kwesta przy okazji Dni Pszczyny; kwesty na ślubach; organizacja Pikniku Rodzinnego w stylu
góralskim – zaangażowanie środowiska lokalnego Czerwionki-Leszczyny w ideę hospicyjną;
angażowanie szerszych kręgów środowiska lokalnego w akcję zbierania nakrętek, ubrań, artykułów
szkolnych).
e) w celu poprawy jakości życia rodzin pacjentów utrzymywano kontakt z pozostałymi
instytucjami wspierającymi rodziny pacjentów, a w szczególności z Ośrodkami Pomocy Społecznej
oraz indywidualnymi pracownikami socjalnymi.
f) Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci wypożyczała bezpłatnie specjalistyczny sprzęt
medyczny, niezbędny do sprawowania opieki w domu. Wypożyczalnia sprzętu znajduje się
w siedzibie NZOZ-u w Tychach przy pl. Św. Anny 2 i w 2011 r funkcjonowała od
poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:30. Sprzęt wypożyczany był na bieżąco,
zarówno rodzinom pacjentów będących pod opieką hospicjum, jak i tym mieszkańcom
województwa, którzy potrzebowali zabezpieczenia sprzętowego. Fundacja przeprowadzała
także pełne, nieodpłatne szkolenie w zakresie obsługi i bezpieczeństwa użytkowania
wypożyczonego sprzętu. Dwie osoby były odpowiedzialne za utrzymanie sprzętu
wypożyczalni, zakup jednorazowych elementów, niezbędnych do dalszego użytkowania
sprzętu i aparatury medycznej, przeszkolenia rodziców/opiekunów w zakresie użytkowania
wyposażonego sprzętu, dokonanie ewentualnej sterylizacji urządzeń i aparatury medycznej
przeznaczonej do wypożyczenia.
2. Pomoc psychologiczna świadczona na rzecz rodzin objętych opieką hospicyjną obejmowała
min.:
1. Wsparcie emocjonalne rodziców, rodzeństwa oraz pacjentów,
2. Wsparcie informacyjne dla rodzicow,
3. Poradnictwo psychologiczne,
4. Elementy interwencji psychoterapeutycznych w modelu poznawczo-behawioralnym,
5. Pomoc w adaptacji do choroby,
6. Elementy terapii neuropsychologicznej dla dzieci z wadami ukladu nerwowego.
W ramach pomocy psychologicznej po śmierci dziecka funkcjonowała grupa wsparcia dla
rodziców.W każdą drugą sobotę miesiąca w siedzibie Fundacji dyżurował psycholog. Grupa
miała charakter otwarty. W roku 2011 rodzice pojawili się na 6 spotkaniach. W ramach
grupy wsparcia zorganizowano mszę świętą za dzieci zmarłe, które były pod opieką
hospicjum. Udzielono także 24 indywidualnych porad rodzicom i rodzeństwu po śmierci
dziecka.
3. W roku 2011 nadal rozwijano wolontariat. W omawianym okresie odbyło się 17 spotkań z
wolontariuszami, podczas których przygotowywano drobne upominki dla podopiecznych
Fundacji, omawiano i przydzielano role i zadania poszczególnym wolontariuszom związane

z organizacją szeregu akcji i spotkań integracyjnych, których uczestnikami były rodziny
podopiecznych Fundacji. Wolontariusze brali również aktywny udział w kwestach
pieniężnych, które odbywały się na terenie województwa śląskiego, Fundacja podjęła
działania celem pozyskania wolontariuszy medycznych.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych
W okresie od 01.01. do 31.12.2011 Fundacja prowadziła swoją działalność zgodnie z celami
statutowymi:
1. W okresie sprawozdawczym Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci prowadziła zbiórkę
publiczną na terenie miasta Tychy, pozwolenie zostało wydane przez Prezydenta Miasta
Tychy, data wydania pozwolenia 11 maja 2010 r, nr pozwolenia SWO.5022-2/10.
Pozwolenie zostalo przedłużone do dnia 31 grudnia 2011 decyzją z dnia 31 gudnia 2010
roku.Następnie okres pozwolenia skrócono do 30 czerwca 1011 decyzją z dnia 21 czerwca
2011.
Jednocześnie decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2011 nr 1045/OR/2011
otrzymano pozwolenie na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie całego województwa
śląskiego w okresie od 7 kwietnia do 31 grudnia 2011 roku. Sprawozdanie zostało złożone w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach w wymaganym terminie, w dniu
25 stycznia 2012 roku.
2. W okresie sprawozdawczym Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci znajdowała się w
wykazie Ministra Sprawiedliwości na podstawie art. 49A $ 2 k.k.-na cele statutowe fundacji
przekazywane były środki pieniężne z zasądzonych nawiązek sądowych. Sprawozdanie z
wysokości otrzymanych nawiązek i sposobu ich wydatkowania zostało przeslane do
ministerstwa Sprawiedliwości w wymaganym terminie, w dniu 30.01.2012 roku.
4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji
Uchwały Zarządu stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
Łączna kwota przychodów Fundacji w 2011 roku wyniosła ogółem 2 069 460,52 zł.
Źródła przychodów:
1. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej: 1 432 018,10 zł,
2. Przychody z działalności pożytku publicznego: 459 238,46 zł, w tym:
•
z 1% podatku PIT: 263 782,67 zł,
•
z zasądzonych nawiązek: 5 150,00 zł,
•
z darowizn od osób fizycznych: 158 139,43 zł,
•
z darowizn od osób prawnych:15 444,53,
•
ze zbiórek publicznych i kwest: 16 724,83 zł,
3. Pozostałe przychody operacyjne: 164 740,44 zł, w tym:
•
ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 25 000,00 zł
•
inne przychody operacyjne: 139 740,44 zł.
4. Przychody finansowe: 13 463,52 zł
5. Przychody z działalności odpłatnej: 0,0 zł,
6. Przychody z działalności gospodarczej: 0,0 zł

6. Informacja o odplatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celow
statutowych z uwzglednieniem kosztow tych świadczeń.
W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 Fundacja wszelkie swoje swiadczenia realizowana w
ramach celów statutowych wykonywala w sposob nieodplatny.
7. Działalność gospodarcza.
W okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 Fundacja nie prowadziła dzialalności gospodarczej.
8. Informacja o poniesionych przez Fundację w 2011 roku kosztach
W okresie sprawozdawczym Fundacja Śląskie Hospicjum dla dzieci poniosła następujące koszty:
•
•
•
•

na realizację celów statutowych: 951 906,69 zł,
administrację: 307 266,69 zł,
działalność gospodarczą: 0,0 zł,
pozostałe koszty: 33 353,99 zł.

9. Dane o zatrudnieniu w Fundacji
1. Łączna liczba osób zatrudnionych wyniosła 21 osób, w tym 6 osób zatrudnionych na
podstawie stosunku pracy, pozostałe osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pielęgniarki-8 osób- umowa cywilnoprawna,
lekarze-3 osoby-umowa cywilnoprawna,
rehabilitanci-2 osoby-w tym 1 osoba-umowa cywilno-prawna, 1 osoba-umowa o pracę
do31.08.2011, umowa cywilno-prawna od 01.09.2011,
specjalista d/s promocji-umowa o pracę,
psycholog-umowa cywilnoprawna do 30.09.2011, umowa o pracę od 01.10.2011,
pracownik socjalny-umowa o prace,
koordynator wolontariatu-umowa o pracę,
prezes Fundacji-1 osoba do 30.06.-umowa cywilno-prawna, 1-osoba od 01.07.2011umowa o pracę,
informatyk- 2 osoby-umowa cywilnoprawna,

2. 3 osoby zajmowały kierownicze stanowiska, w tym dwie stanowisko Prezesa Fundacji-jedna
do 30 czerwca, druga od 01 lipca 2011 roku; jedna osoba pełniła w okresie całego 2011 roku
funkcję Viceprezesa Fundacji
3. Ponieważ Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, żadna osoba nie była w 2011
roku zatrudniona w związku z tą formą działalności.
10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w Fundacji:
1. Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 732 519,84 zł, w tym:
a) z tytułu umów umowy o pracę: wynagrodzenia zasadnicze- 78 194,00 zł,
nagrody0,0 zł
premie0,0 zł
inne świadczenia0,0 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych654 325,84 zł

W związku z tym, że Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz
działalności gospodarczej, z tytułu tych działaności nie były wypłacane żadne wynagrodzenia.
11. Dane o wyskokości rocznego wynagrodzenia wyplaconego członkom Zarządu i innym
organom
1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, wypłacane członkom Zarządu wynosiło 3668,33
zł i stanowiło wynagrodzenie zasadnicze. Nagrody, premie i inne świadczenia nie były wypłacane.
2. Członkom innych organów Fundacji wynagrodzenie nie było wypłacane
3. W związku z tym, że Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, wynagrodzenia
osobom kierującym tym rodzajem działalności nie było wypłacane.
12. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenia
Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia z umów zlecenia wyniosły: 24 180,00 zł.
13. Dane o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych
Fundacja nie udzieliła w 2011 roku żadnych pożyczek pieniężnych.
14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych, ze wskazaniem banku:
W okresie sprawozdawczym Fundacja ulokowała środki pieniężne na rachunkach bankowych
prowadzonych przez:
1. BZWBK- stan rachunku na dzień 31.12.2011 wynosił:
▪
rachunek główny-67 1090 1186 0000 0001 1169 0159- 34 089,64 zł.
▪
rachunek bieżący-82 1090 1186 0000 0001 1423 7885- 2 270,25 zł.
KB- stan rachunku na dzień 31.12.2011 wynosił
rachunek bieżący-25 1500 1445 1214 4008 3621 0000- 0,13 zł,
rachunek depozytowy- 67 1500 1445 1214 4008 3634 0000- 525 135,13 zł.
Fundacja podpisała umowy lokat terminowych w :
Banku Millenium-stan na 31.12.2011 wynosił- 103 220,91 zł.

15. Dane o nabytych obligacjach
W okresie od 01.01. 2011 do 31.12.2011 Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci nie nabywała ani
nie obejmowała żadnych obligacji.
16. Dane o udziałach i akcjach spółek handlowych
W okresie od 01.01. 2011 do 31.12.2011 Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci nie nabywała ani
nie obejmowała żadnych udziałów ani akcji w spółkach handlowych.
17. Dane o nabytych nieruchomościach
W okresie od 01.01. 2011 do 31.12.2011 Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci nie nabyła
żadnych nieruchomości.

18. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
W okresie od 01.01. 2011 do 31.12.2011 Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci nabyła sprzęt
medyczny i urządzenia medyczne dla pacjentów w kwocie 50 548,99 zł.
Dodatkowo Fundacja otrzymała w darowiznach 4 samochody osobowe Fiat Panda o łącznej
wartości 46 373,98 zl.
19. Dane o wartościach aktywów Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celow statystycznych.
Wartość aktywów ogółem na koniec 2011 roku wynosiła 1 183 777,93 zł.
20. Dane o wartościach zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celow statystycznych.
Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania na koniec 2011 roku wynosiła 391 733,14 zł.
21. Dane o dzialalności Fundacji zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o
wyniku tej działalności.
W okresie od 01.01. 2011 do 31.12.2011 Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci realizowała dwa
zadania publiczne w dziedzinie polityki społecznej-wsparcie działalności hospicyjnej w 2011 roku
zlecone przez Wojewodę Śląskiego:
1. Wsparcie dzieci będących pod opieką hospicjum i ich rodzin-koszt całkowity zadania-38
797,39 zł, w tym ze środków województwa śląskiego-17 000,00 zł.
2. Rozwój wypożyczalni sprzętu pomocniczego w opiece hospicyjnej-koszt całkowity zadania19 362,87 w tym ze środków województwa śląskiego 8 000,00 zł.
22. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących na niej zobowiązań podatkowych.
W okresie od 01.01. 2011 do 31.12.2011 Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci prowadziła
rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Pszczynie z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych pobranych od wyplaconych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów zlecenie.
23. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych.
W 2011 roku Fundacja w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie złożyła deklaracje PIT-4 AR oraz CIT
roczny oraz rozliczyła ciążące na niej zobowiązania podatkowe.
Fundacja będąca podmiotem posiadającym status Organizacji Pożytku Publicznego i jednocześnie
nie prowadzaca dzialalności gospodarczej i świadcząca swoje usługi wyłącznie nieodplatnie jest
podmiotem ustawowo zwolnionym z podatków-art.24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
dzialalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wobec powyższego Fundacja w 2011 roku nie
rozliczala, w odniesieniu do prowadzonej wyłącznie działalności pożytku publicznego, należności z
tytułu:
 podatku dochodowego od osób prawnych,
 podatku od czynności cywilnoprawnych,
 opłaty skarbowej,
 opłat sadowych.
24. Informacja o przeprowadzonych kontrolach.

Dnia 09 września 2011 roku przeprowadzona została przez Urząd Miasta Tychy kontrola
przeprowadzonej w 2011 roku na terenie miasta Tychy zbiórki publicznej. W trakcie kontroli nie
stwierdzono nieprawidłowości.

