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Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile w 2013 r. (KRS 0000044377) 
prowadziło działalność zgodną ze statutem. Środki potrzebne do prowadzenia tej działalności były pozyskiwane 
ze składek członkowskich, darowizn oraz odpłatności uczestników. W 2013 roku Towarzystwo nie prowadziło 
działalności gospodarczej. 

Przychody Towarzystwa przedstawiają się następująco:

Treść            Kwota zł.  Struktura w %
- składki członkowskie        2.110,00  0,72 
- dopłata do turnusów rehabilitacyjnych w Ustroniu Morskim  71.375,00  24,26 
- wpłaty za pielgrzymko-wycieczkę      25.800,00  8,77      
- rekolekcje Górka Klasztorna       1.355,00  0,46 
- darowizny od osób fizycznych oraz instytucji,    44.257,00  15,04
 w tym :
 - na TPCH          7.750,00  2,63
 - na budowę hospicjum       36.507,00  12,41
- kwoty uzyskane ze zbiórek publicznych na budowę hospicjum 24.965,52  8,50
- organizacja koncertów charytatywnych na budowę  hospicjum 16.813,33  5,71
- sprzedaż cegiełek na budowę hospicjum     6.010,00  2,04 
-  kwoty uzyskane z odpisu podatku 1%     101.510,51 34,50
 w tym:
 - 1% na TPCH         72.315,29  24,58
 - 1% na budowę hospicjum       29.195,22  9,92
RAZEM przychody 2013        294.196,36 100,00

W 2013 odbyły się dwa turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Ustroniu 
Morskim: pierwszy w maju, drugi we wrześniu. Rekolekcje w Górce Klasztornej w miesiącu maju oraz spotkanie 
modlitewne w Skrzatuszu w miesiącu lipcu. We wrześniu zorganizowano pielgrzymko-wycieczkę. 

W ciągu roku odbyły się spotkania okolicznościowe takie jak: 
- spotkanie opłatkowe ze śpiewaniem kolęd,
- Dzień Babci i Dziadka,
- miesiącu czerwcu i wrześniu odbyły się spotkania w terenie (grillowanie),
- oraz cykliczne spotkania integracyjne.
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W ramach działalności statutowej Towarzystwo poniosło koszty z tytułu:

Treść         Kwota w zł  Struktura w %

- zorganizowania dwóch dwutygodniowych  66.116,66  55,67
turnusów rehabilitacyjnych w Ustroniu Morskim 
- pielgrzymko-wycieczka     31.557,75  26,57
- rekolekcji i spotkanie modlitewne   2.201,60  1,85
- spotkań okolicznościowych osób   475,11  0,40
niepełnosprawnych i starszych                       
- konferencja       3.157,45  2,66
- koszty związane z pozyskiwaniem Funduszy 14.552,99  12,25
na budowę hospicjum stacjonarnego w Pile                       
 - koszty darów (drukarka)     709,00  0,60
RAZEM        118.770,56 100,00
      
Pozycje wydatków administracyjnych przedstawiają się następująco:
- zakup materiałów biurowych, materiały do malowania biura  2.807,48 
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe      1.117,76
- opłaty telefoniczne i internetowe, naprawa komputera   3.303,49 
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi     23.182,08
- rachunek  za malowanie biura       300,00
Pozostałe koszty:
- amortyzacja sprzętu biurowego (komputera i kserokopiarki) 80,96
- badania okresowe pracownika       155,00
- kwiaty na imieniny, pogrzeby, uroczystości okolicznościowe  164,50
- koszty przejazdu środkami komunikacji miejskiej   39,00

W 2013 roku otrzymaliśmy refundację wynagrodzeń i składek ZUS zatrudnionej osoby niepełnosprawnej z 
PFRON w kwocie 20.755,25.

W ramach przychodów Towarzystwo uzyskało w omawianym okresie przychody finansowe w postaci odsetek 
od zgromadzonych środków finansowych na rachunku bankowym w kwocie 2.731,93 (są to środki wydzielone 
w formie lokat na budowę hospicjum). 

W roku 2013 otrzymaliśmy  drukarkę HP za kwotę 709,00 w formie darowizny z  Zakładów Przemysłu 
Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Spółka z o.o.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Towarzystwo dysponowało wolnymi środkami finansowymi w łącznej kwocie 
260.415,66
w tym: 
- środki na r-ku bankowym   258.837,53
w tym lokaty na budowę hospicjum 240.000,00                                  
- środki w kasie     1.578,13

Towarzystwo dysponuje środkami trwałymi o wartości brutto 18.540,20 zł i wartościami niematerialnymi i 
prawnymi w postaci programów komputerowych w kwocie brutto 5.093,50 zł. Umorzenie tego majątku i 
wartości niematerialnych i prawnych wynosi  23.633,70.

Na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły żadne należności oraz zobowiązania.
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Sporządzono dnia:2014-06-29

W wyniku prowadzonej działalności Towarzystwo osiągnęło dodatni wynik finansowy w kwocie 168.471,71 zł.

W podatkowych kosztach uzyskania przychodów za 2013 rok nie uwzględniono:
- jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od majątku zakupionego na utworzenie stanowiska pracy, 
zapłaconego ze środków PFRON w kwocie 80,96 zł.

W 2013 roku Towarzystwo nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z 
działalnością statutową.

Nadal podstawowym celem Towarzystwa w 2013 roku było powiększanie grona wolontariuszy, kontynuowanie 
turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, oraz integracja osób starszych i samotnych poprzez 
organizowanie spotkań i wycieczek. Dalsze pozyskiwanie środków na budowę hospicjum stacjonarnego w Pile 
tj. zbiórki publiczne, koncerty oraz sprzedaż cegiełek.

W 2014 roku nadal będziemy kontynuować działalność na rzecz osób starszych, samotnych i 
niepełnosprawnych w zakresie:
- poradni Opieki Paliatywnej;
- wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego;
- organizacji turnusów rehabilitacyjnych;
- rekolekcji w Górce Klasztornej;
- szkoleń, wykładów i konferencji;
- pielgrzymko-wycieczkę;
- uroczystości okolicznościowe;
- comiesięczne spotkania i zajęcia integracyjne.
Szczególnym zadaniem będą działania organizacyjne w zakresie budowy hospicjum i pozyskiwanie funduszy 
na ten cel.

Sporządziła:
Teresa Stanios

Piła, dnia 30.06.2014r.

Zatwierdził
Prezes TPCH
Paweł Wiszniewski
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