
 

Projekt 

Sprawozdanie  

Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum w Krośnie z działalności 
w latach 2019 - 2021.  

I. Skład aktualnych władz Towarzystwa. 

W dniu 22 września 2017 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze 
Zebranie członków TPKH, podczas którego dokonano wyboru 7 osobowego zarządu 
i 3 osobowej Komisji Rewizyjnej.  

W skład Zarządu weszli: 

- Krzysztof Smerecki  - Prezes Zarządu,  

- Iwona Majko-Bogacz  - Wiceprezes Zarządu, 

- Andrzej Kozioł   - Skarbnik Zarządu, 

- Roman Kaliszuk   - Sekretarz Zarządu, 

- Wira Jankowska  - Członek Zarządu, 

- Grażyna Litwin   - Członek Zarządu, 

- Marek Zarzyczny   - Członek Zarządu. 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 

- Krzysztof Wilk   - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

- Teresa Mnich   - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

- Urszula Limanówka - Członek Komisji Rewizyjnej. 

II. Działalność Zarządu. 

Zarząd przygotował na dzisiejsze Zebranie sprawozdanie za okres od 27 września 
2019 roku do listopada 2021 roku, uznając, że sprawozdanie za lata 2017 do 2019 
zostało Walnemu Zgromadzeniu przedstawione i przyjęte w dniu 27 września 2019 
roku a Zarząd w tym dniu uzyskał absolutorium za  2017 i 2018 rok.  

Od września 2019 roku do marca 2020 roku czyli ogłoszenia stanu pandemii Covit 19 
Zarząd  odbył 2 posiedzenia:  w październiku 2019 roku i lutym 2020 roku. Po 
ogłoszeniu ograniczeń związanych z pandemią Zarząd, w miarę potrzeby 
podejmował  decyzje z wykorzystaniem elektronicznych środków kontaktowych 
(poczta e-mailowa, tel. komórkowa, itp.) 



Na V Walnym Zebraniu Członków TPKH w dniu 27 września 2017 roku został 
przyjęty plan działania na kolejną VI kadencję, który zawiera następujące cele: 

- utrzymanie wysokiego poziomu organizacji kwest, 

- promocję idei wolontariatu hospicyjnego,  

- zwiększenie ilości członków Towarzystwa, w tym członków wspierających. 

 Oto informacja z jego realizacji. 

1. Realizacja planu działania Towarzystwa na VI kadencję. 

A. Utrzymanie wysokiego poziomu organizacji kwest. 

Z uwagi na to, że procedury przygotowania i wykonywania, organizowanych przez 
Towarzystwo kwest tzw. Krośnieńskich Pól Nadzi oraz Świątecznych Pierniczków, 
zostały w  dokumentach poprzednich Walnych Zgromadzeń szczegółowo opisane 
oraz, że nie uległy w ostatnim okresie istotnym zmianom nie będę kolejny raz ich 
przedstawiał. Tą samą uwagą komentuję brak szczegółowego opisu współpracy z 
placówkami oświatowymi, parafiami, gminami  oraz innymi instytucjami. Ich liczba 
jest stabilna to znaczy ok. 90 szkół, 70 parafii i 11 gmin. Przygotowania zarówno do 
organizacji Świątecznych Pierniczków  w grudniu 2019 roku jak i  KPN w kwietniu 
2020 roku, przebiegły bez zakłóceń - surowce na pierniczki i materiały  na sztuczne  
kwiaty oraz cebule żonkili zostały zakupione i przekazane do szkół i parafii 
uczestniczących w kwestach. O ile Świąteczne Pierniczki udało się zorganizować, to 
KPN w 2020 roku, z uwagi na pandemię, Zarząd odwołał -  kierując się przede 
wszystkim zdrowiem i bezpieczeństwem wolontariuszy. W roku 2020 od października 
szkoły przeszły na nauczenie zdalne w związku z tym nie odbyła się w grudniu akcja 
Świąteczne Pierniczki, natomiast akcja KPN w 2021r. odbyła się tylko częściowi np. 
w niektórych gminach oraz w placówkach przedszkolnych, które normalnie 
pracowały. Podjęliśmy natomiast inne formy działania i w kwietniu 2021 roku została 
zorganizowana internetowa zbiórka funduszy na rzecz naszego Hospicjum pod 
nazwą „wirtualny żonkil”.   
W czasie tego okresu sprawozdawczego chodziliśmy także do RCKP aby kwestować 
w szatni. Ale przez pandemię organizowaliśmy zbiórki tylko od września 2019 do 
lutego 2020 roku. Potem była przerwa do marcu 2021r. kiedy mieliśmy 1 kwestę i już 
teraz od października kwestujemy normalnie i będziemy to kontynuować dopóki 
będzie taka możliwość. W całym tym okresie zebraliśmy 4504,49 zł. 

Od początku 2020 roku rozpoczęliśmy akcję promocyjną mającą na celu pozyskanie 
odpisu  1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym zakresie 
przygotowaliśmy osobiste podziękowanie do osób, które wsparły nas w tym zakresie 
w 2019 roku, plakaty kalendarzyki oraz banery, które zostały umieszczone na 
ogrodzeniu Hospicjum  przy ul. Grodzkiej oraz na ogrodzeniu UM Krosna przy ul. 
Lwowskiej. W efekcie naszych starań w 2020 roku ponad 500 osób przekazało kwotę 
ok. 60 000 zł ze swoich podatków dochodowych.  



Podobne efekty zostały osiągnięte w  2021 roku.  

B. Promocja idei wolontariatu hospicyjnego. 

Promocja idei wolontariatu hospicyjnego odbywa się na kilku płaszczyznach. 
Najistotniejszą część pracy w tym zakresie wykonują opiekunowie szkolnych grup 
wolontariuszy, organizatorzy KPN w szkołach, parafiach i gminach. Dlatego też raz w 
roku organizowane są konferencje z udziałem opiekunów grup,  na których są 
prezentowane prelekcje tematycznie związane z wolontariatem hospicyjnym. Z uwagi 
na zagrożenie pandemią w 2020 roku taka konferencja się nie odbyła. Zaś w 2021 
roku spotkaliśmy się w dniu  01 października. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 
nauczycieli, księży i przedstawicieli gmin. Wszelkie inne formy promocji idei 
wolontariatu, poza dwoma banerami prezentowanymi na mieście, zostały w tym 
czasie praktycznie wykluczone z realizacji.  

Jesienią 2020 roku zaproponowaliśmy Prezydentowi Miasta Krosna współpracę  
w zakresie zagospodarowania tzw. Ronda Naftowców, poprzez obsadzenie  
go kwiatami żonkila, które dostarczy w postaci 2 000 sztuk  cebul  TPKH. Prezydent 
podjął współpracę, została spisana umowa na podstawie, której UM Krosna będzie 
utrzymywał rondo w porządku i czystości zaś TPKH co roku będzie dostarczać po 
500 sztuk cebul żonkila na tzw. dosadzenia. W tym roku, w październiku dostarczono 
kolejna partię cebulek.  

4 października 2021r. w Radiu Rzeszów odbyła się audycja dotycząca naszego 
Hospicjum, w czasie której,   w przeprowadzonym wywiadzie, Pani Wira Jankowska i 
Pan Krzysztof Smerecki przedstawili działania podejmowane na rzecz Hospicjum 
przez nasze Towarzystwo. 

C. Zwiększenie ilości członków Towarzystwa, w tym członków wspierających. 

Niestety i w tym zakresie nasze działania zostały w okresie ostatnich lat zablokowana 
z uwagi na skutki działania pandemii Covid -19. Wiele firm i instytucji wpadło  
w finansowe tarapaty i wspomaganie instytucji charytatywnych zostało przez nie 
zaniechane. Wobec powyższego nie udało na się pozyskać nowych członków 
wspierających. Jednak zaznaczyć należy, że w tym czasie rozwinęła się i umocniła  
współpraca z gminami: Krosnem,  Jedliczem, Rymanowem, Miejscem Piastowym, 
Wojaszówką i innymi. 

 

Stwierdzamy, że mimo trudnycvh warunków związanych z pandemią, Zarząd 
realizował swoje zadania zgodnie ze statutem Towarzystwa oraz założonymi na 
ostatnim Zebraniu Członków, planami. Wobec tego wnioskujemy o pozytywne 
rozpatrzenie sprawozdania Zarządu TPKH z działalności w kończącej się kadencji. 

 



 

Prezes Zarządu                Wiceprezes Zarządu                         Skarbnik Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 


