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Sprawozdanie z działalności TPKH w latach 2015-2017 

 

• Początek 

W dniu 25 marca 2011 roku odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia 

pn. Towarzystwa Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum. W obecności 24 członków 

założycieli zostały przyjęte stosowne uchwały zatwierdzające statut,  wybrano  

7 osobowy zarząd i 3 osobową komisję rewizyjną.  

W skład zarządu weszli: 

• Krzysztof Smerecki – prezes zarządu, 

• Iwona Majko-Bogacz – wiceprezes zarządu, 

• Andrzej Kozioł – skarbnik zarządu, 

• Stanisława Gawlik - sekretarz zarządu, 

• Wira Jankowska – członek zarządu, 

• Marek Zarzyczny – członek zarządu, 

• Wojciech Farbaniec – członek zarządu. 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: 

• Marcin Połomski – przewodniczący KR, 

• Beata Kozner – zastępca przewodniczącego KR, 

• Krzysztof Wilk – członek KR. 

 

Wobec rezygnacji Pana Wojciecha Farbańca z funkcji członka zarządu TPKH,  

Walne Zgromadzenie Członków TPKH w dniu 30 marca 2012 roku zatwierdziło, 

zgodnie z § 20 Statutu Towarzystwa, Pana Romana Kaliszuka  jako nowego członka 

zarządu naszego Towarzystwa. W trakcie obecnej kadencji rezygnację z funkcji 

sekretarza złożyła również Pani Stanisława Gawlik. Zarząd nie wnioskował  



o uzupełnienie składu z uwagi na to, że zadania sekretarza podjął się wypełnić 

prezes zarządu.  

 

 

• Działalność Zarządu. 

Zarząd w okresie sprawozdawczym zbierał się co dwa-trzy miesiące w zależności  

od potrzeby. Z zebrań sporządzane były protokoły, które  wraz z listami obecności  

są przechowywane w dokumentacji Towarzystwa.  

Na III Walnym Zebraniu Członków TPKH, które odbyło się w dniu 25 maja 2015 roku, 

po przyjęciu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dyskusji został przyjęty 

plan działania na 2015 roku i na lata następne. Oto informacja na temat realizacji 

tego planu. 

1. Utrzymanie wysokiego stopnia organizacji i skuteczności naszych akcji: 

Krośnieńskich Pól Nadziei, „Świątecznych pierniczków” oraz zbiórki płodów 

rolnych. 

Po przeanalizowaniu procedur organizacji KPN,  wyników poszczególnych akcji oraz 

zasobów personalnych naszego Towarzystwa stwierdzamy, że aktualnie uzyskujemy 

optymalnie wysokie wyniki, zarówno w zakresie finansowym jak i promocyjnym. 

Krośnieńskie Pola Nadziei, Świąteczne Pierniczki oraz kwesta w RCKP to obszary 

naszego działania jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków finansowych.   

Ogólnie w 2015 roku z w/w zbiórek publicznych Towarzystwo uzyskało przychody  

w wysokości 108 994,67 zł, w 2016 roku – 128 854,65 zł zaś w 2017 roku – tylko z IX 

KPN – ponad 130 000 zł. Ponadto w 2017 roku po raz pierwszy uzyskaliśmy jako 

organizacja pożytku publicznego odpis z podatku dochodowego od osób prywatnych 

w wysokości 38 855,65 zł. Jako Zarząd TPKH analizowaliśmy nasze możliwości  

w zakresie rozszerzenia KPN na sąsiednie powiaty i parafie. Aktualnie 

współpracujemy ze wszystkimi gminami (szkołami) w mieście Krośnie, powiecie 

krośnieńskim, z gminami: Haczów i Jasienica Rosielna w powiecie brzozowskim oraz 

gminą Tarnowiec w powiecie jasielskim. Łączenie jest to około 90 szkół i ok. 70 

parafii. Co roku organizujemy dla przedstawicieli tych szkół spotkania w formie 

konferencji na których, oprócz prezentacji, tematycznie zawiązanej z ideą  

wolontariatu hospicyjnego, prezentujemy dobre praktyki dotyczące organizacji kwesty 

a także przekazujemy materiały do wykonywania papierowych żonkili. Następnym 

wydarzeniem jest oficjalne  rozpoczęcie kolejnej edycji KPN, które odbywa się w 

Hospicjum przy ul. Grodzkiej 45 A. Corocznie – zawsze  z sukcesem -  uzyskujemy 

dotację z UM Krosna na organizację KPN w naszym mieście. Zarówno złożenie 

wniosku jaki jego rozliczenie wymaga określonego nakładu pracy. Do tej pory nasze 

sprawozdania były przyjmowane a kontrole nie wykazywały uchybień w rozliczeniu 

tych dotacji. Kolejnym wydarzeniem jest sama kwesta w Niedziele Palmową. 



Przekazanie materiałów promocyjnych, list uczestników, legitymacji dla kwestujących 

i ich dorosłych opiekunów, zaplombowanych puszek, organizacja pracy sztabu akcji  

i jego prowadzenie w dniu kwesty to najistotniejsze zadania dla naszego 

Towarzystwa. Oczywiście mamy od lat z wsparcia organizacji (Amazonki),  instytucji 

(RCKP, PBS, Policja, Straż Miejska,  UM Krosna) i przedsiębiorców (CRR – 

ciastkarze i piekarze oraz Uzdrowisko Rymanów ) a także wolontariuszy.   

Po przeprowadzeniu kwesty najczęściej w drugiej dekadzie czerwca organizujemy 

cykl imprez – spotkań integracyjnych z naszymi wolontariuszami od przedszkolaków  

do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ten sposób dziękujemy im za ich udział  

w naszej akcji i przekazujemy im idee wolontariatu hospicyjnego. Corocznie kilkoro  

z nich – przede wszystkim uczniów starszych klas gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych zgłasza się do bezpośredniej służby w Hospicjum. Wszystkie 

w/w działania wymagają stosunkowo dużego nakładu pracy i czasu. Kilkuosobowy 

zespół nie jest – na dziś w stanie – podjąć dodatkowych wyzwań. Zatem uznajemy,  

że nasze dotychczasowe osiągnięcia są optymalne w odniesieniu do możliwości – 

przede wszystkim personalnych.   

Odpowiedzialny za wykonanie zbiórki żywności  był Pan Andrzej Kozioł. Do chwili 

obecnej przeprowadziliśmy pięć zbiórek żywności dla krośnieńskiego Hospicjum  

w latach 2012-2016. Piwnice Hospicjum zostały wyposażone w półki, skrzynie i inne 

pojemniki do przechowywania produktów rolnych. Akcje zbiórki prowadzimy w trzech 

gminach: Korczyna, Krościenko Wyżne i Rymanów z uwagi na miejsce zamieszkania 

osób je realizujących tzn. Pani Iwony Majko-Bogacz, Pana Romana Kaliszuka i Pana 

Krzysztofa Smereckiego. Od 2014 roku mamy jednego stałego dostawcę płodów 

rolnych z Komborni. Wyróżniającym się miejscem efektywnej zbiórki  produktów 

rolnych jest właśnie Kombornia. 

W 2015 i 2016  r. już po raz siódmy i ósmy, Towarzystwo organizowało  akcję 
Świąteczne pierniczki.  Pierniczki zostały upieczone przez uczniów ZSP nr 2  
w Krośnie, cukierników i piekarzy z zaprzyjaźnionych firm oraz młodzież i rodziców  
z ZSP w Rymanowie.  
Koordynatorem akcji z ramienia: Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie była Pani 

Marta Urbanowicz-Matelowska – kierownik biura, ZSP nr 2 Pani Grażyna Litwin zaś 

ZSP w Rymanowie Pani Kamila Pawłucka. 

 

2. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego. 

Status organizacji pożytku publicznego nasza organizacja uzyskała w dniu 9 marca 

2016 roku. W końcu tego roku nasze Towarzystwo  zostało umieszczone na liście 

organizacji pożytku publicznego uprawnionych do uzyskania 1% podatku 

dochodowego od osób prywatnych. W końcu ubiegłego roku rozpoczęliśmy 

kampanię informacyjną dla pozyskania jak największej liczby osób, które zechciałyby 

wesprzeć nasze działania poprzez przekazanie 1% swoich podatków dochodowych. 

Akcja przyniosła niespodziewanie wysoki efekt bowiem na nasze konto wpłynęło  

z tego tytułu ponad 38 855,65 zł. 



3. Stałe zwiększanie ilości członków Towarzystwa. 

Na tym polu, jednym z ważniejszych naszego działania,  według oceny Zarządu nie 

mamy się czym pochwalić. W okresie sprawozdawczym nie wzrosła liczba członków 

naszego Towarzystwa.  

4. Uruchomienie i prowadzenie strony internetowej Towarzystwa. 

Nie utworzyliśmy odrębnej strony internetowej dla TPKH. Miedzy innymi dla 

podkreślenia związku z Krośnieńskim Hospicjum skorzystaliśmy z jego istniejącej  

strony www i za zgodą Księdza Marka Zarzycznego - Dyrektora Hospicjum,  

utworzyliśmy podstronę i tam zamieszczamy najważniejsze informacje o naszej 

przeszłej oraz aktualnej działalności.  

5. Uzyskanie zgody na prowadzenie zbiórki publicznej zgodnie z nowymi 

przepisami. 

Od 2016 roku prowadzimy zbiórki zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi  

i składamy stosowne sprawozdania  z wyników zbiórek i rozdysponowania środków.  

6. Stałe rozwijanie kontaktów ze współorganizatorami KPN: organizacjami, 

instytucjami, sponsorami i uczestnikami. Odpowiedzialny za wykonanie tego 

zadania była cały Zarząd Towarzystwa. TPKH od początku swej działalności 

współpracuje z: 

- placówkami oświatowymi w Krośnie i powiatach: krośnieńskim, brzozowskim  

i jasielskim,  

- parafiami działającymi w Krośnie i powiatach: krośnieńskim, brzozowskim  

i jasielskim,  

- Stowarzyszeniem Amazonek,  Akcją Katolicką w Krośnie i Kołami Gospodyń 

Wiejskich.  

- Urzędem Miasta Krosna oraz jego jednostkami organizacyjnymi, w tym 

Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, 

- Urzędami  Miast i Gmin w powiatach: krośnieńskim, brzozowskim i jasielskim,   

-  Bankiem PBS o/Krosno, 

- Cechem Rzemiosł Różnych i zrzeszonymi w jego strukturze ciastkarzami  

i piekarzami, 

- Policją, Strażą Miejską,  Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. 

Bardzo istotną, z uwagi na sprawne przeprowadzeni kwest, grupę naszych 

wolontariuszy stanowią nauczyciele opiekunowie szkolnych zespołów 

wolontariackich. W okresie  sprawozdawczym zorganizowaliśmy dwie konferencje 



dla wszystkich opiekunów wolontariuszy, jedną w 2015 roku, drugą w 2016 roku. 

Corocznie organizowane były w Krośnie spotkania z przedszkolakami i uczniami 

krośnieńskich placówek oświatowych jako forma podziękowania za udział w KPN 

oraz integracji środowiska młodych wolontariuszy. Przedszkolaki i młodzież szkół 

ponadgimnazjalnych uczestniczyły w seansie filmowym w Art. Kino (oczywiście 

odrębnie), uczniowie SP i Gimnazjów spotkali się w Ogródku Jordanowskim na 

pikniku. Wymienione wyżej wydarzenia finansowane były z budżetu Gminy Miejskiej 

Krosno. W 2015, 2016 i 2017  roku TPKH otrzymało dotację od Prezydenta Miasta 

Krosna w wysokości odpowiednio 4 000 zł, 2 500 zł i 2 000 zł na zadanie 

"Propagowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców miasta Krosna". 

Co roku  przedstawiciele TPKH uczestniczą w uroczystościach organizowanych  

w dniu 19 marca przez Cech Rzemiosł Różnych w ramach święta rzemieślników 

krośnieńskich.   

Nasze Towarzystwo w 2017 roku brało  udział  w Dniach Krosna uczestnicząc  

w tzw. grze miejskiej, w czasie której mieliśmy możliwość przekazania uczestnikom 

startujących drużyn a także mieszkańcom Krosna informacji o celach naszych 

działań i osiągnięciach. Na naszym stanowisku uczyliśmy wykonywania papierowych 

żonkili – symbolu KPN oraz zdobienia pierniczków.  

Podsumowując nasze dwuletnie działania stwierdzam, że zarząd TPKH zrealizował 

zadania statutowe jak i wynikające z planu na lata 2015 – 2017.   

 


