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I.

WSTĘP
Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. Bożej St. Leszczyńskiej w Pile ma swoją
siedzibę w Pile, przy ul. Królewskiej 8.
Towarzystwo wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000044377, NIP 764-20-59-323, REGON 570365993.
Towarzystwo Pomocy Chorym sprawuje wszechstronną opiekę medyczną
i społeczną nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle lub terminalnie.
Towarzystwo swoją opieką obejmuje również rodziny osób chorych,
wspomagając ich w trudnych sytuacjach.
Towarzystwo organizuje wiele szkoleń, które głównie dotyczą umiejętności
opieki nad chorymi, zwłaszcza po pobycie w szpitalu, a w szczególności po wylewach
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i udarach. Towarzystwo także propaguje ideę wolontariatu i podkreśla jego ogromną
wagę.
Poniższe sprawozdanie opracowane za rok 2020r. z działalności Towarzystwa
Pomocy Chorym im. Sługi Bożej St. Leszczyńskiej w Pile przedstawia bardzo
szczegółowy zakres działań i ukazuje jak dużo pracy włożyło Towarzystwo Pomocy
Chorym dla dobra społeczeństwa.
Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. Bożej St. Leszczyńskiej jako Podmiot
Leczniczy działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów
wewnętrznych, a zwłaszcza na podstawie:
1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach
(tj Dz.U. z 2020r.,poz. 2261),
2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
(t;j. Dz. U. z 2020r., poz. 1057),
3. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t;j. Dz.U. z 2020r.poz. 295),
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej
ze środków publicznych
(Dz.U. z 2020r., poz. 1398 ze zm.),
5. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(t;j. Dz. U. z 2020r. poz. 849),
6. ustawy z dnia 6 września 2001r. – prawo farmaceutyczne
(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 944),
7. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
(Dz.U. 2013, poz.1000),
8. Statut Towarzystwa,
9. Regulaminu Organizacyjnego Towarzystwa z dnia 17.09.2019r.

II. SPRAWOZDANIA
1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Pomocy
Chorym im. Sł. Bożej St. Leszczyńskiej w Pile.
Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. Bożej St. Leszczyńskiej w Pile w 2020r.
realizowało zadania wynikające z zakresu działania określonego w Statucie Towarzystwa
oraz na podstawie planu pracy na rok 2020r. przyjętego Uchwałą Nr. 6.2020 w dniu
26 czerwca 2020r. podczas Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków
Towarzystwa.
1. W 2020r. Zarząd Towarzystwa zorganizował 12 posiedzeń na których podejmowane były
bardzo istotne i ważne decyzje dotyczące bieżącej działalności i funkcjonowania Zakładu
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Leczniczego pod nazwą „Hospicjum i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy” w Pile,
przy ul. Królewskiej 8.
Na Zarządzie podjęto 16 Uchwał związanych z działalnością Towarzystwa.
2. W grudniu 2020r. Towarzystwo liczyło 83 członków zwyczajnych w tym 1 Członek
Honorowy.
❖ z powodu śmierci z Towarzystwa odeszła 1 osoba ( Roman Maria).
❖ w 2020r. Członkowie Towarzystwa dokonali wpłat na składki członkowskie
w wysokości 3.173,50zł.
❖ w 2020r. 12 Członków Towarzystwa nie uregulowało składek członkowskich
na kwotę 570,00zł.
❖ 26 czerwca 2020r. w siedzibie Towarzystwa w Pile, przy ul. Królewskiej 8, w sali
konferencyjnej odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków
Towarzystwa Pomocy Chorym.
Na zebraniu tym Pani Teresa Stanios – Członek Towarzystwa zrezygnowała z Członka
Zarządu, w którym przez wiele lat pełniła funkcję Skarbnika.
Pan Przewodniczący Walnego Zebrania wraz z innymi Członkami Zarządu serdecznie
podziękowali Pani Teresie Stanios za wieloletnią ofiarną pracę na rzecz Towarzystwa
przekazując Jej statuetkę oraz kwiaty.
Jednocześnie Członkowie Towarzystwa zagłosowali nad wybraniem nowego Członka
Zarządu, którym został Pan Sławomir Graczyk.
Na miejsce Pani Teresy Stanios powołany został Pan Edward Kurgun obecny Członek
Zarządu.
3. Towarzystwo Pomocy Chorym w roku 2020r. planowało zorganizować dwa turnusy
rehabilitacyjne na łącznie 68 miejsc dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Niestety w marcu 2020r. w związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju zostały
wprowadzone obostrzenia i zamknięto między innymi instytucje publiczne i ośrodki
rehabilitacyjne.
Rosnąca liczba zachorowań na COVID-19 oraz wprowadzane sukcesywnie ograniczenia
skłoniły uczestników do zrezygnowania z wyjazdu na turnus majowy do Ustronia
Morskiego w okresie od dnia 02.05.2020r. do dnia 15.05.2020r.
Również część osób zrezygnowała z wyjazdu na turnus wrześniowy do Sarbinowa
w okresie od dnia 12.09.2020r. do dnia 25.09.2020r.
Z planowanej ilości uczestników zrezygnowało 17 osób.
Ostatecznie na turnus wrześniowy pojechało 17 osób, z których 3 osoby niepełnosprawne
otrzymały dofinansowanie z PFRON na wyjazd z opiekunem i 1 osoba niepełnosprawna
otrzymała dofinansowanie z PEFRON na wyjazd bez opiekuna.
4. Towarzystwo Pomocy Chorym od 11 sierpnia 2020r. do 13 sierpnia 2020r. w jednym
z pomieszczeń Zakładu wystawiło Relikwie Hanny Chrzanowskiej- patronki pielęgniarek.
Relikwie zostały udostępnione przez Ks Proboszcza Parafii Św. Rafała Kalinowskiego,
który w pierwszym dniu wystawienia Relikwi odprawił uroczystą Mszę Świętą dla
pacjentów Zakładu i personelu.
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5. Towarzystwo Pomocy Chorym zorganizowało także wigilię w Zakładzie dla pacjentów
i personelu. W wigilii uczestniczyli także Ks. Proboszcz i Kapelan z Parafii Św. Rafała
Kalinowskiego oraz Członkowie Zarządu Towarzystwa i Dyrekcja Zakładu, którzy
obdarowali pacjentów Zakładu upominkami świątecznymi w postaci środków
kosmetycznych i drogeryjnych.
6. Bardzo miłym gestem było również obdarowanie pacjentów przez Prezesa PSS SPOŁEM
prezentami na Boże Narodzenie, w których znajdowały się czekolady, batony, ciastka,
cukierki.
7. Towarzystwo Pomocy Chorym w 2020r. prowadząc Zakład Leczniczy musiało zmierzyć
się z bardzo trudną sytuacją jaka zaistniała w całym kraju i na świecie w związku
z pandemią koronawirusa:
• Przyjęty Plan Pracy na rok 2020 Towarzystwa Pomocy Chorym Uchwałą
Nr 6.2020 Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Towarzystwa
z dnia 26 czerwca 2020r. nie został w pełni zrealizowany ze względu na wprowadzane
obostrzenia związanego z koronawirusem i tak:
• Towarzystwo nie kontynuowało współpracy z Domem Pomocy Społecznej im.
Jana Pawła II i Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pile między
innymi w organizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak również szkoleń dla
osób opiekujących się chorymi.
• Nie odbył się turnus rehabilitacyjny w Ustroniu Morskim w Ośrodku RehabilitacyjnoWypoczynkowym „ZAGŁĘBIE”.
• Zaprzestano kontynuowania comiesięcznych zajęć integracyjno-terapeutycznych
poprzedzanych w drugie piątki miesiąca adoracją Najświętszego Sakramentu.
• Nie organizowano wspólnych spotkań plenerowych przy grillu i ognisku.
• Towarzystwo nie mogło pozyskiwać wolontariuszy medycznych do pracy
na rzecz pacjentów Zakładu oraz nie mogło pozyskiwać wolontariuszy akcyjnych
wspomagających zbieranie środków finansowych na rzecz Zakładu
i wyposażenia Hospicjum.
• W związku z zakazem organizowania wszelkich imprez nie zorganizowano konferencji
tematycznych oraz rekolekcji.
• Towarzystwo odstąpiło od organizacji pielgrzymko-wycieczki, obejmującej trasę Piła,
Częstochowa, Bieszczady, Lwów, Kraków, która miała odbyć się
w terminie od dnia 22.08.2020r. do dnia 28.08.2020r. dla 31 chętnych.
8. W celu skutecznej walki z pandemią wirusa COVID 19 Towarzystwo Pomocy Chorym
natężyło działania ochronne dostosowane do występującego ryzyka zakażeń w Zakładzie.
✓ Towarzystwo zakupiło wysokiej jakości środki ochrony osobistej – kombinezony
barierowe, fartuchy barierowe, ochraniacze na buty, czepki, rękawiczki jednorazowe,
maseczki jednorazowe, maseczki ochronne typu FFP2 i FFP 3, płyny do dezynfekcji
rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni, fartuchy jednorazowe, przyłbice.
Na ten cel Towarzystwo przeznaczyło kwotę ok 106.489,80zł.
✓ Każde decyzje podejmowane przez Towarzystwo były konsultowane z gronem
ekspertów w dziedzinie pandemii. Pracownicy, pacjenci w Zakładzie musieli zmienić
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swoje codzienne zachowania, które miały ogromne znaczenie w minimalizacji
ryzyka zakażenia.
✓ W Zakładzie został wprowadzony dystans społeczny do 1,5 metra, częsta
dezynfekcja i mycie rąk oraz bezwzględne noszenie maseczek i fartuchów
ochronnych.
✓ Bardzo trudnym zadaniem dla Towarzystwa było podjęcie decyzji o zakazie
odwiedzin pacjentów ZOL- u przez rodziny, bliskich, przyjaciół, znajomych.
W związku z tym wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i rodzinom
Towarzystwo zakupiło profesjonalny sprzęt tj. TABLET wraz ze słuchawkami
służący do wideo-odwiedzin w kwocie 2.467,99zł.
✓
Pomimo tych trudności z bezpośrednim kontaktem z osobami bliskimi personel
Zakładu zadbał o to, aby pacjenci Zakładu wychodzili regularnie na spacery,
mające pozytywny wpływ na zdrowie pacjentów. Przebywanie na powietrzu
dla osób schorowanych, niepełnosprawnych, starszych było podstawowym
warunkiem higieny układu oddechowego, krążenia i układu nerwoworozwojowego. Pacjenci Zakładu podczas spaceru zażywali kąpieli słonecznych
po których czuli się o wiele lepiej, bardziej energicznie z dobrym humorem.
✓ Towarzystwo we wrześniu 2020r. pozyskało środki na przeprowadzenie testów
w kierunku wykrycia SARS-CoV-2 typu RT-PCR zarówno dla pacjentów Zakładu
jak i pracowników Towarzystwa.
9. Towarzystwo Pomocy Chorym pomimo bardzo trudnych warunków pandemicznych starało
się także organizować i pozyskiwać środki na działalność Zakładu i tak:
✓ w 2020r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Piły przeprowadzono w okresie Świąt Bożego
Narodzenia akcję pod nazwą „Paczka dla Hospicjum,” w wyniku której wpłynęła
kwota 9.253,03zł.
✓ Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przekazał w 2020r.
dla Zakładu środki ochrony w wysokości 18.479,26zł.
- maseczki ochronne
- rękawiczki jednorazowe
- płyny do dezynfekcji powierzchni
- płyny do dezynfekcji rąk
- proszek do dezynfekcji powierzchni
- przyłbice ochronne
- fartuchy ochronne
- czepki ochronne
- ochraniacze na obuwie
✓ Urząd Miasta Piły przekazał środki ochrony w postaci:
- płynu do dezynfekcji rąk,
- maseczek jednorazowych,
- rękawiczek jednorazowych,
- przyłbic ochronnych,
- proszku do dezynfekcji powierzchni,
- kombinezonów jednorazowych,
- kombinezonów barierowych,
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na kwotę 3.385,42zł.
✓ Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. z Łaz przekazała także środki czystości w kwocie
3.471,50zł. w formie:
- przyłbic ochronnych,
- płynów do dezynfekcji,
- ręczników papierowych.
✓ „Ekomech” Sp. z o.o. z Wałcza do walki z COVID 19 przekazała
- 5 sztuk bezdotykowych dozowników do dezynfekcji rąk na kwotę 4.500,00zł.
✓ Agencja Promocyjno-Handlowa ‘’Mini-Max” z Piły podarowała dla Zakładu:
- żele antybakteryjne do rąk,
- maseczki ochronne,
- płyny do dezynfekcji powierzchni,
- mydła w płynie antybakteryjne
na kwotę 16.442,77zł.
✓
W 2020r. Towarzystwo wzięło udział w trzeciej edycji programu „Pomagajmy jak
umiemy” zorganizowanego przez Rossman Supermarkety Drogeryjne Polska dzięki
któremu pozyskaliśmy produkty:
- drogeryjne,
- chemiczne,
- celulozowe
na kwotę 24.913,43 zł
✓
W roku 2020r. Narodowy Fundusz Zdrowia Aneksem Nr 43/ ZWD/2020 zwiększył
ilość pacjentów z 25 na 30 i wartość kontraktu zawartego na realizację świadczeń
w zakresie prowadzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
10. Od 2019 roku prowadzony jest przez Towarzystwo Zakład Leczniczy pod nazwą
„Hospicjum i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy”, który składa się z prężnie działających
komórek organizacyjnych:
1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
2. Poradnia Opieki Paliatywnej – Hospicjum Domowe w Pile,
3. Poradnia Opieki Paliatywnej – Hospicjum Domowe w Czarnkowie,
4. Poradnia Opieki Paliatywnej – Hospicjum Domowe w Trzciance,
5. Fizjoterapia,
6. Dział Farmacji,
7. Wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
8. Obsługa administracyjno-biurowa.
Działalnością Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pile kieruje Dyrektor.
Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz.
➢ Działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego kształtowała się następująco:
Od dnia 01.01.2020r do dnia 31.12.2020r. w Zakładzie przebywało 54 pacjentów
w tym:
a. 38 kobiet,
b. 16 mężczyzn.
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z tego:
- 28 pacjentów zmarło,
- 3 pacjentów powróciło do domu,
- 1 pacjent przeszedł do Domu Pomocy Społecznej w Pile.
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W roku 2020 do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przyjętych zostało 31 osób.
w tym:
a. 23 kobiety,
b. 8 mężczyzn.
i tak :
➢ w miesiącu styczniu 2020r. zostały przyjęte 3 osoby, zmarła 1 osoba
i 1 osoba została przeniesiona,
➢ w miesiącu lutym 2020r. zostały przyjęte 2 osoby, zmarła 1 osoba,
➢ w miesiącu marcu 2020r. została przyjęta 1 osoba, 3 osoby zmarły
i 1 osoba została wypisana do domu,
➢ w miesiącu kwietniu 2020r. została przyjęta 1 osoba, 2 osoby zmarły
i 1 osoba została wypisana do domu,
➢ w miesiącu maju 2020r. została przyjętych 5 osób, 1 osoba zmarła,
➢ w miesiącu czerwcu 2020r. zostały przyjęte 3 osoby, 2 osoby zmarły,
➢ w miesiącu lipcu 2020r. została przyjęta 1 osoba, 1 osoba zmarła,
➢ w miesiącu sierpniu żadna osoba nie została przyjęta, nie było także zgonów.
➢ w miesiącu wrześniu 2020r. zostały przyjęte 3 osoby, 4 osoby zmarły,
➢ w miesiącu październiku nie przyjęto żadnej osoby, 1 osoba zmarła,
➢ w miesiącu listopadzie 2020r. przyjęto 8 osób, 5 osób zamarło,
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➢ w miesiącu grudniu 2020r. przyjęto 4 osoby, 7 osób zmarło,
i 1 osoba została wypisana do domu.

Wykres przyjęć osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:
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W okresie od stycznia 2020r. do grudnia 2020r. w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
zatrudnionych było 8 lekarzy, w tym 3 lekarzy wykonujących pracę na podstawie zawartego
porozumienia na wykonywanie pracy jako wolontariusz.
Również w powyższym okresie Towarzystwo Pomocy Chorym zatrudniało:
• 31 pielęgniarek (3 zatrudnione na umowę o pracę, 22 zatrudnionych na umowę zlecenie,
6 z własną działalnością gospodarczą),
• 18 opiekunów medycznych (8 zatrudnionych na umowę o pracę, 10 zatrudnionych
na umowę zlecenie),
• sekretarkę medyczną ( zatrudniona na umowę o pracę),
• 3 fizjoterapeutów ( 1 zatrudniony na umowę o pracę, 2 z własną działalnością
gospodarczą),
• 1 psychoonkologa ( z własną działalnością gospodarczą),
• 1 neurologopedę (zatrudniony na umowę o pracę),
• 1 terapeutę zajęciowego ( zatrudnionego na umowę zlecenie),
• kierownika działu farmacji ( zatrudniony na umowę o pracę),
• 6 pracowników administracyjno-biurowych (zatrudnieni na umowę o pracę),
• 6 sprzątaczek( 3 zatrudnione na umowę o pracę i 3 zatrudnione na umowę zlecenie),
• 2 konserwatorów ( 1 zatrudniony na umowę o pracę, 1 zatrudniony na umowę zlecenie),
• 1 kapelana ( zatrudniony na umowę zlecenie),
• 1 informatyka ( z własną działalnością gospodarczą),
• 1 głównego inspektora ds. bhp i ochrony ppoż ( zatrudniony na umowę zlecenie).
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla swoich pacjentów w 2020r. udzielał na bardzo wysokim
poziomie całodobowe świadczenia zdrowotne, a także zapewniał pacjentom odpowiednie
warunki pobytu.
Świadczenia zdrowotne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym udzielane były
w zakresie:
a) profesjonalnej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej,
b) wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych,
c) opieki lekarskiej w niezbędnym zakresie,
d) terapii zajęciowej,
e) realizacji programów rehabilitacyjnych,
f) edukacji zdrowotnej pacjentów i ich rodzin.
Jedną z najbardziej popularnych form rehabilitacji oraz jednym z najważniejszych
elementów rehabilitacji pacjentów w 2020r. w Zakładzie były odbywające się zajęcia
logopedyczne z pacjentami.
Neurologopeda wykonywał specjalistyczne badania z pacjentami z zaburzeniami mowy,
analizując ich wyniki dokonując ich diagnozy. Neurologopeda prowadził intensywną
rehabilitację i terapię pacjentów, który mieli między innymi udar i doznali zaburzenia głosu.
Zajęcia neurologopedyczne odbywały się w gabinecie logopedycznym lub przy łóżku
pacjenta. W czasie epidemii koronawirusa zajęcie te odbywały się wyłącznie przy łóżku
pacjenta.
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W 2020 roku ilość pacjentów objętych terapią neurologopedyczną oscylowała
tygodniowo pomiędzy 18-23 pacjentami w zależności od liczby zgonów i przyjęć nowych
chorych.
W trakcie terapii neurologopedycznej wykonywane były następujące ćwiczenia
z pacjentami:
• usprawnianie motoryki aparatu mowy,
• ćwiczenia praksji oralnej,
• stymulacja oralmotoryczna twarzy,
• wykonywanie masażu twarzy dłoniami i z użyciem wibratora logopedycznego,
• wspomaganie przy jedzeniu, trening gryzienia, żucia i połykania pokarmów,
• ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe,
• ćwiczenia fonacyjne i z zakresu emisji głosu,
• ćwiczenia artykulacyjne połączone z gestami wizualizacyjnymi do wymowy
poszczególnych głosek,
• ćwiczenia leksykalne, słowotwórcze i składniowe,
• ćwiczenia nominacji i kategoryzacji,
• ćwiczenia fluencji słownej,
• ćwiczenia mowy czynnej dialogowej i opowieściowej,
• ćwiczenia czytania, pisania i liczenia,
• usprawnianie funkcji poznawczych.
Niestety w roku 2020r. ze względu na pandemię Towarzystwo Pomocy Chorym nie
mogło zorganizować szkoleń dla wolontariuszy medycznych, którzy mogliby brać czynny
udział w zajęciach z pacjentami ZOL.

❖ Poradnia Opieki Paliatywnej – Hospicjum Domowe
Celem Poradni w 2020r. była poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich
rodzinom oraz stworzenie godnych warunków dla zakończenia życia.
W 2020r. Poradnia nie pobierała opłat za świadczone przez siebie usługi.
Poradnia w ubiegłym roku realizowała wiele zdań dla potrzebujących:
✓ udzielała pacjentom nieuleczalnie chorym całościowej opieki paliatywno-hospicyjnej
obejmującej pomoc medyczną pielęgniarską, wsparcie psychologiczne i społeczne,
✓ przeszkoliła rodziny pacjentów w opiece nad chorymi nieuleczalnie,
✓ udzielała pomocy w adaptacji pacjenta do warunków szpitalnych i leczenia
hospicyjnego,
✓ przeprowadzała terapię zwalczania dolegliwości będących źródłem cierpienia,
terapii skutków ubocznych leczenia i fizykoterapia,
✓ wdrażała nowoczesne metody diagnostyki i leczenia objawowego
świadczenia pomocy w zakresie potrzeb socjalnych pacjentom i ich rodzinom.
W roku 2020r. w Poradni Opieki Paliatywnej – Hospicjum Domowe zatrudnionych było:
a.
7 lekarzy ( działalność gospodarcza),
b.
16 pielęgniarek (3 działalność gospodarcza, 13 umowa zlecenie),
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c.
4 fizjoterapeutów(2 działalność gospodarcza, 2 umowa zlecenie),
d.
1 psycholog ( umowa zlecenie),
e.
2 kierowców ( umowa o pracę).
Hospicjum Domowe w 2020r. przyjęło 223 nowo zgłoszonych chorych w tym:
a.
w Pile - 183 chorych,
b.
w Czarnkowie – 24 chorych,
c.
w Trzciance – 16 chorych.
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W 2020 roku wykonano 1.230 wizyt lekarskich.
a. w Pile – 533,
b. w Czarnkowie – 381,
c. w Trzciance – 316.
W 2020r. wykonano 9.460 wizyt pielęgniarskich.
a. w Pile – 7.020,
b. w Czarnkowie – 963,
c. w Trzciance 1.477.

13

8000
7000
6000
5000

Piła

4000

Czarnków

3000

Trzcianka

2000
1000
0
7020

963

1477

W 2020r. wykonano 903 wizyt rehabilitacyjnych.
a. w Pile – 708,
b. w Czarnkowie – 7,
c. w Trzciance 188.
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W 2020r. wykonano 1 wizytę psychologa z Poradni Opieki Paliatywnej Hospicjum
Domowe w Pile.
➢ Fizjoterapia
W 2020r. w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na parterze budynku
w wyodrębnionym, specjalnie przygotowanym pomieszczeniu prowadzona była
szeroko rozwinięta rehabilitacja, której celem było przywrócenie pacjentowi wszystkich
istotnych funkcji, które utracił na skutek choroby.
W roku 2020 pomimo ciężkiej sytuacji związanej z pandemią codzienna
rehabilitacja wykonywana przez fizjoterapeutów w skuteczny sposób pomogła
pacjentom z problemami narządu ruchu .
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W rok 2020 u 3 pacjentów uzyskano poprawę stanu funkcjonalnego poprzez
zwiększenie siły mięśniowej, funkcji motoryki małej i dużej. U pacjentów tych
powróciła funkcja chodu z zaopatrzeniem ortopedycznym. Taka poprawa stanu zdrowia
pozwoliła na powrót pacjentów do domu.
U 5 leżących pacjentów przyjętych w 2020r. uzyskano zwiększenie siły mięśniowej,
zwiększenie wydolności i wytrzymałości fizycznej. U pacjentów tych osiągnięto ruchy
czynne kończyn dolnych i górnych, stabilizację tułowia, która pozwoliła na naukę
poruszania się przy pomocy balkonika niskiego. Pacjenci nabyli umiejętność
wchodzenia i schodzenia po schodach.
Do Zakładu w 2020r. przyjęto również 14 pacjentów w ciężkim stanie. Poprzez
intensywną rehabilitację udało się u tych osób poprawić ruchomość w stawach kończyn
dolnych i górnych, poprawić metorykę małą, która pozwoliła na samodzielne
spożywanie posiłków w pozycji siedzącej na wózkach inwalidzkich oraz pozwoliła na
uczestniczenie pacjentów w terapii zajęciowej.
W grupie 5 osób stan zdrowia był na tyle dobry, że utrzymano u nich pozycję
siedzącą oraz samodzielne spożywanie posiłków.
Z powodu dużych zmian chorobowych w układzie nerwowym i układzie mięśniowo
szkieletowym u części pacjentów została wdrożona rehabilitacja przyłóżkowa.
Pacjenci mieli również możliwość korzystać z terapii zajęciowej, która obejmowała:
a) ćwiczenia usprawniające pamięć,
b) zajęcia świetlicowe,
c) zajęcia manualne,
d) muzykoterapię,
e) zajęcia ruchowe,
f) zajęcia kulturalne w ramach których odbywały się występy wokalno-teatralne.
➢ Dział Farmacji
W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w 2020r. działał Dział Farmacji. – placówka
ochrony zdrowia publicznego, świadcząca usługi farmaceutyczne zgodnie
z wpisem do rejestru prowadzonego przez WWIF – Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat
Farmaceutyczny.
Do Działu Farmacji w 2020r. należało między innymi:
a) organizowanie, przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie z Działu Farmacji
leków i wyrobów medycznych niezbędnych dla przebywających w Zakładzie
pacjentów.
b) udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,
c) monitorowanie przypadków niepożądanego działania leków poprzez przyjmowanie
na ten temat informacji, opracowanie i przekazanie jej wraz
z dokumentacją właściwym organom, a także zabezpieczenie leków powodujących
objawy niepożądanych działań,
d) prowadzenie gospodarki środkami odurzającymi i psychotropowymi ich ewidencji
i dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
e) prowadzenie ewidencji produktów leczniczych i wyrobów medycznych
otrzymywanych w formie darowizny,
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f) udział w racjonalizacji farmakoterapii.
W roku 2020 Towarzystwo Pomocy Chorym zakupiło preparaty lecznicze na kwotę
85.721,28zł.zł.
11. Wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
W roku 2020 działała wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego z siedzibą
w Pile, przy Al. Powstańców Wlkp. 62.
Wypożyczalnia wypożyczała sprzęt medyczny i rehabilitacyjny nieodpłatnie osobom
chorym Poradni Opieki Paliatywnej – Hospicjum Domowe oraz Członkom Towarzystwa
Pomocy Chorym.
Każda osoba wypożyczająca sprzęt miała obowiązek:
a) używać sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem;
b) miała obowiązek zwrócić sprzęt niezwłocznie po ustaniu umowy w stanie
niepogorszonym, wymytym, nadającym się do dalszego wypożyczenia;
c) nie mogła bez zgody personelu wypożyczalni oddać sprzętu innej osobie aniżeli
wskazana w umowie.
W 2020 roku ze sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego skorzystało 54 osoby.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Wypożyczalnia posiadała:
17 wózków inwalidzkich,
6 ssaków medycznych,
3 inhalatory,
30 koncentratorów tlenu,
24 łóżek ze sterowaniem elektrycznym,
20 materacy przeciwodleżynowych,
12 balkoników,
11 krzeseł sedes,
2 pary kul łokciowych

W roku 2020r. do wypożyczalni nie został zakupiony żaden nowy sprzęt medyczny
i rehabilitacyjny.
12. Obsługa administracyjno-biurowa
W 2020 roku wszystkie prace związane z administracyjną działalnością Zakładu
wykonywało pięciu pracowników.
Pracownicy obsługi administracyjno-biurowej zatrudnieni zostali przez Towarzystwo
Pomocy Chorym i podlegali bezpośrednio Z-c Dyrektora Zakładu OpiekuńczoLeczniczego.

2. Sprawozdanie z pozyskanych środków rzeczowych, finansowych
i uzyskanych z 1%.
Towarzystwo Pomocy Chorym w 2020r. podejmowało różne formy promowania
działań Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i pozyskiwania środków na wyposażenie
Hospicjum dla osób dorosłych i dzieci oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, zachęcając
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społeczeństwo między innymi do przekazywania 1% podatku dochodowego ( m.in. poprzez
tablice informacyjne, informacje w radiu i tv, rozwieszanie plakatów reklamowych w
autobusach miejskich, klatkach schodowych, zamieszczanie informacji na stronie
internetowej.
oraz przekazywania darowizn i kwot do puszek podczas zorganizowanych zbiórek.
➢ W 2020 roku z 1% podatku dochodowego uzyskano kwotę 269.655,85zł.
Na powyższy cel Towarzystwo poniosło koszty w wysokości 4.569,10 tj. 1.69%
- dzierżawa tablicy na Domu Handlowym MERKURY – 1.955,70zł.
- wydruk ulotek 1% A6- 106,33zł.
- spot reklamowy w radiu Eska i Koszalin – 2.216,07zł.
- reklama na Facebooku – 290,00zł.
- program e-pity – 1,00zł.
W promowaniu 1% podatku na rzecz Zakładu zaangażowali się:
- TV ASTA NET poprzez umieszczanie na pasku informacji
o przekazywaniu 1%,
- Radio Plus i Koszalin – poprzez wyemitowanie informacji o podarowaniu 1%,
- Miejski Zakład Komunikacji w Pile poprzez wyświetlanie na ekranach
elektronicznych w autobusach informacji o pozyskiwaniu 1% oraz
wywieszeniu plakatów reklamowych,
- Spółdzielnie Mieszkaniowe : Budowlani, Gwda, Jadwiżyn, Śródmieście,
Zrzeszeni, Piła Staszyce, Piła Południe, Pilska Spółdzielnia LokatorskoWłasnościowa, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Pile poprzez
wywieszanie na klatkach schodowych informacji o pozyskiwaniu 1%.
➢ Z darowizn pieniężnych od osób fizycznych i firm otrzymano kwotę
180.334,13zł.
➢ Otrzymane darowizny rzeczowe wycenione zostały na kwotę 98.203,28zł.
➢ Ze zbiórki internetowej Pani Marii Stefanowicz otrzymaliśmy kwotę 67.083,44zł.
W roku 2020r. zorganizowanych było 23 zbiórki podczas których zebrano kwotę
28.781,09zł.
Na powyższy cel Towarzystwo poniosło koszty w wysokości 352,98zł. tj. 1,23%
• wykonanie ulotek A4 - 248,40zł.
• zakup papieru ozdobnego na podziękowania – 56,58zł.
• ubezpieczenie wolontariuszy – 48,00zł.
Zbiórki organizowane były podczas następujących imprez:
➢ W dniu 06 stycznia 2020r. podczas VI Ekumenicznego Przeglądu Kolęd
i Pastorałek
w wykonaniu chórów w Kościele Ewangelickim pw. Św. Jana zebrano kwotę
1.007,26zł.
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➢ W dniu 19 stycznia 2020r. podczas przeglądu zespołów tanecznych „Szlifowanie
diamentów” w Regionalnym Centrum Kultury zebrano kwotę 614,50zł.
➢ W dniu 25 stycznia 2020r. podczas występów „Poezja śpiewana” w Regionalnym
Centrum Kultury odbyła się zbiórka na której zebrano kwotę 340,28zł.
➢ W dniu 26 stycznia 2020r. w kościele św. Józefa Oblubieńca zorganizowana została
przez Księdza Proboszcza Ryszarda Ryngwelskiego zbiórka podczas której zebrano
kwotę 4.109,06zł.
➢ W dniach 15 i 16 lutego 2020r. w kościele św. Stanisława Kostki z inicjatywy
Księdza Proboszcza Antoniego Tofila odbyła się zbiórka, na której udało się zebrać
kwotę 6.553,87zł. w tym 2 EURO, 5 koron czeskich oraz wpłaty z terminala na
sumę 390,59zł.
➢ W dniu 11 marca 2020r. w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się zbiórka pod nazwą
„Żonkil dla hospicjum” na której zebrano kwotę 303,16zł. w tym 1 EURO.
➢ W dniu 12 czerwca 2020r. zgodnie z życzeniem rodziny podczas pogrzebu Pana
Jerzego Domańskiego – brata Pani Dyrektor Zakładu zamiast kwiatów zebrano
kwotę 1.512,00zł.
➢ 29 czerwca 2020r. podczas ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego Państwo Dorota
i Zdzisław Bryśkiewicz zebrali kwotę 561,40zł.
➢ 19 lipca 2020r. podczas uroczystości weselnej Aleksandry i Miłosza Wiśniewskich
zebrano kwotę 1.205,00zł.
➢ W dniach 22 i 23 sierpnia 2020r. w Parafii Miłosierdzia Bożego zebrano kwotę
1.208,85zł.
➢ W dniu 4 września 2020r. podczas pogrzebu pacjentki naszego Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego zebrano kwotę 194,00zł.
➢ W dniu 14 listopada 2020r. podczas pogrzebu pacjenta naszego zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego zebrano kwotę 849,90zł.
➢ W dniu 20 listopada 2020r. podczas pogrzebu Pana Włodzimierza Wiśniewskiego –
męża Pani Wiceprezes Towarzystwa zebrano kwotę 1.682,00zł.
➢ W dniu 21 listopada 2020r. podczas pogrzebu mamy darczyńcy na rzecz Zakładu
zebrano kwotę 2.561,00zł.
➢ W okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia grudnia 2020r. w siedzibie Ligi Obrony
Kraju do puszki zebrano kwotę 3.058,45zł. w tym 2 EURO.
➢ W okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. w siedzibie Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w recepcji zebrano do puszki kwotę 1.585,41zł.
➢ W okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r. w siedzibach:
• ASTA – NET zebrano kwotę: 166,52zł.
• COSO Makulski zebrano kwotę: 157,02zł.
• Galeria IBI zebrano kwotę: 201,53zł.
• Sklep odzieżowy Pani Aleksandry Jankowskiej: 509,29zł.
• Wypożyczalnia sprzętu medycznego REMEDIUM : 10zł.
ogółem zebrano kwotę 1.044,36zł.
We wszystkich zbiórkach brało udział 81 osób w tym 51 wolontariuszy seniorów
i 23 wolontariuszy akcyjnych oraz młodzież z Pilskich szkół w ilości 7 osób.
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Poniżej Towarzystwo przedstawia wykresy porównawcze za lata
2017– 2018-2019-2020
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III. Sprawozdanie finansowe.
W sprawozdaniu finansowym zastosowano uproszczenia zasad rachunkowości
przewidziane dla jednostek mikro, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez jednostkę oraz przy braku istnienia okoliczności wskazującej
na zagrożenia kontynuowania działalności jednostki.
W jednostce obowiązywała polityka rachunkowości.
Informacje uzupełniające do bilansu:
1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych
instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych
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nie uwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności
zabezpieczonych rzeczowo.
W roku obrotowym powyższa kwota nie występowała.
2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych
warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem
kwoty ogółem dla każdej kategorii.
W roku obrotowym powyższa pozycja nie występowała.
3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
Bilans na 31 grudnia 2020r. wykazywał sumy obrotowe po stronie aktywów i pasywów
w kwocie 8.542.784,34zł.
Aktywa trwałe wykazały sumę 7.383.077,89zł, w tym:
• środki trwałe w postaci gruntów: 14.340,57zł.
• -środki trwałe w postaci nieruchomości wraz z umorzeniem na kwotę: 6.755.468,26zł.
• środki trwałe w postaci środków transportu wraz z umorzeniem na kwotę: 0,01zł.
• środki trwałe w postaci innych środków trwałych, głównie sprzętu medycznego
i wyposażenia biurowego wraz z umorzeniem w kwocie: 611.935,02zł.
• wartości niematerialne i prawne wraz z umorzeniem w kwocie 1.326,03zł.
• wpłacone kaucje w wysokości 8,00zł.
Aktywa obrotowe wykazały sumę 1.159.706,45 zł., w tym:
• zapasy rzeczowych aktywów obrotowych w kwocie 32.803,94zł. na które składają się:
*lampy do wyposażania w hospicjum o wartości 4.640,00zł.
*płyty CD do rozdysponowania dla darczyńców o wartości 4.431,70zł.
*statuetki do rozdysponowania dla darczyńców o wartości 2.852,16zł.
*leki dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o wartości 19.698,33zł.
* książki do rozdysponowania dla darczyńców o wartości 1.181,75zł.
• należności krótkoterminowe o wartości 270.427,03zł., w tym:
* w całości należności z tytułu usług medycznych od Narodowego Funduszu Zdrowia;
• środki pieniężne o wartości 846.247,88zł., w tym:
* środki w kasie 4.576,76zł.
* środki na rachunku bankowym 838.996,95zł.
* środki pieniężne w drodze 2.674,17zł.
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• krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10.277,60zł.
* w całości ubezpieczeń dotyczące roku 2021.
Kapitał własny wykazał sumę 2.806.993,54zł., w tym:
• fundusz statutowy o wartości 2.589.358,16zł.
• zysk za rok 2020 w kwocie 249.913,83zł.
• strata z lat ubiegłych w kwocie -32.278,45zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wykazały sumę 5.735.790,80zł., w tym:
• zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 391.445,63zł. na które składają się:
* zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług o wartości 94.454,14zł.
* zobowiązania z tytułu podatków i składek o wartości 137.975,81zł.
* zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o wartości 152.947,39zł.
* zaliczki otrzymane na poczet dostaw turnusów rehabilitacyjnych, które dokonane
będą w kolejnym roku obrotowym o wartości 500,00zł.
* zaliczki otrzymane na poczet opłat z tytułu pobytu w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym w kolejnym roku obrotowym o wartości 5.568,29zł.
• rozliczenia międzyokresowe w wysokości 5.344.345,17zł., które składają się z :
* kwoty dotacji rozłożonej w czasie z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego
w kwocie 5.216.090,18zł.
* kwoty dotacji rozłożonej w czasie z Gminy Piła w kwocie 128.254,99zł.
4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:
Przychody podstawowej działalności wynosiły 4.353.196,67zł.
Struktura przychodów dzieli się na przychody nieodpłatne w kwocie 3.882.719,60zł.
przychody odpłatne w kwocie 467.303,57zł. , przychody pozostałe statutowe
w kwocie 3.173,50zł.
Na przychody nieodpłatne składały się:
• przychody z darowizn ogólnych na rzecz podmiotu 141.004,24zł.
• przychody z darowizn na utrzymanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na rzecz
podmiotu 39.329,89zł.
• przychody ze zbiórek na działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na rzecz
podmiotu 28.781,09zł.
• przychody z darowizn rzeczowych na rzecz podmiotu 98.203,28zł.
• przychody z tytułu zbiórek internetowych na rzecz podmiotu 67.083,44zł.
• przychody z 1% podatku na rzecz podmiotu 269.655,85zł.
• przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia
dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 1.298.814,60zł.
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• przychody refundacji usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla Poradni
Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe 1.653.528,85zł.
• kwota dotacji rozłożonej w czasie na wybudowanie i wyposażenie Hospicjum
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 220.898,88zł.
• kwota dotacji rozłożonej w czasie na wybudowanie i wyposażenie Hospicjum
z Gminy Piła 40.919,84zł.
• kwota dotacji z Narodowego Funduszu Zdrowia na środki ochrony przeciw
epidemii 24.499,64zł.

Na przychody pozostałe statutowe składały się:
• przychody z tytułu składek członkowskich 3.173,50zł.
Na przychody odpłatne składały się:
• przychody z wpłat na turnusy rehabilitacyjne 25.550,00zł.
• przychody z tytułu opłat za pobyt pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
421.753,57zł.
• pozostałe przychody 20.000,00 zł.
Dodatkowo w roku obrotowym wystąpiły:
• przychody finansowe z odsetek bankowych w kwocie 0,03zł.
• pozostałe przychody operacyjne w związku z dofinansowaniem z PFRON
w kwocie 38.363,70zł.
• pozostałe przychody operacyjne w związku ze zwolnieniem z ZUS z powodu
epidemii w kwocie 62.308,42zł
5) Informacje o strukturze kosztów
Koszty podstawowej działalności wynosiły 4.200.222,05zł.

Na kwotę tę składają się następujące koszty przedstawione w poniższej tabeli:
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Koszty rodzajowo
Amortyzacja
Zużycie materiałów
Usługi obce
Wynagrodzenia i świadcz.
pracownicze
Pozostałe koszty
Podatki i opłaty
Suma
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Działalność stowarzyszenia
Suma
Nieodpłatne
368 290,53zł
630,00zł
450 183,25zł
125,48zł
1 010 581,54zł
61,50zł

Działalność med. ZOL

Odpłatne
0,00zł
647,43zł
24 898,00zł

Nieodpłatne
356 639,26zł
280 861,06zł
382 393,27zł

Odpłatne
0,00zł
129 443,87zł
164 140,77zł

Dział. Med.
Poradni
Administracja
Domowej
Nieodpłatne
8 236,10zł
2 785,17zł
16 684,60zł
22 420,81zł
349 707,87zł
89 380,13zł

2 351 093,33zł

0,00zł

0,00zł

1 261 156,97zł

196 175,06zł

571 189,02zł

322 572,28zł

19 556,40zł
517,00zł
4 200 222,05zł

8 031,35zł
0,00zł
8 848,33zł

63,00zł
0,00zł
25 608,43zł

9 301,94zł
0,00zł
2 290 352,50zł

0,00zł
0,00zł
489 759,70zł

2 160,11zł
0,00zł
947 977,70zł

0,00zł
517,00zł
437 675,39zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
Fundusz statutowy został w 2020 roku zwiększony poprzez zaliczenie zysku z roku 2019.
7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza się w informacji
dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu
1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
W roku obrotowym jednostka uzyskała w sumie 269.655,85zł. z tytułu 1 % podatku
dochodowego od osób fizycznych. Z kwoty tej wykorzystano w sumie 4.569,10zł. na cele
reklamy dotyczące 1%. Pozostałą kwotę przeznaczono, zgodnie z uchwałą na uruchomienie
sieci WIFI i zakup dodatkowego sprzętu służącego do przeprowadzania telekonferencji
oraz spotkań pacjentów z rodziną przy użyciu sprzętu komputerowego, oraz na wynagrodzenia
pracowników Towarzystwa Pomocy Chorym.
8) Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji:
W roku obrotowym w związki z epidemią COVID-19, organizacja musiała przystosować swoją
działalność do funkcjonowania przy podwyższonym ryzyku epidemiologicznym,
co spowodowało znaczne zwiększenie kosztów z tym związanych.

Towarzystwo Pomocy Chorym w tym miejscu składa serdeczne podziękowania
samorządom, NFZ i wszystkim darczyńcom, którzy wspierali działalność
Towarzystwa w tak trudnych i ciężkich czasach.
Słowa podziękowania należą się również wszystkim pracownikom Towarzystwa
zarówno medycznym jak i administracyjnym oraz pracownikom obsługi za żmudną
pracę w czasie pandemii.
Podziękowania Towarzystwo kieruje także do wszystkim Mediów, które
promowały akcje naszych działań.
Opracował:
Pani Józefa Wiszniewska - Wice Prezes Towarzystwa
Pani Alicja Graczyk – Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pile
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