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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica RÓŻANA Nr domu 11 Nr lokalu 1

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-505 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 122698620

Nr faksu 122698621 E-mail 
kontakt@hospicjumtischnera
.org

Strona www www.hospicjumtischnera.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-04-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35682265700000 6. Numer KRS 0000203313

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Adam Maciej Cieśla Prezes Zarządu TAK

Jolanta Goździk Członek Zarządu TAK

Aleksandra Krasowska-
Kwiecień

Członek Zarządu TAK

Dorota Zygadło Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jerzy Stuhr Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Tadeusz Gadacz Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Adam Hernas Członek Rady Fundacji TAK

KRAKOWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IMIENIA KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Świadczenie opieki, wspieranie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, 
cierpiących na schorzenia ograniczające życie, w szczególności przez 
świadczenie opieki paliatywnej oraz pomoc ich rodzinom. Opieka 
paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie 
jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym fizyczne, 
emocjonalne, społeczne i duchowe elementy. Skupia się na podniesieniu 
jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. Obejmuje leczenie 
nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opiekę 
w czasie umierania i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej nie jest 
przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości,
2. zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób, o których mowa w 
punkcie 1 oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających 
godności człowieka,
3. wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, 
którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające 
życie,
4. rozwijanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą 
i młodymi dorosłymi,
5. współpraca z innymi instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami 
świadczącymi pomoc chorym dzieciom,
6. świadczenie pomocy w stosunku do dzieci, młodzieży i młodych 
dorosłych, których sytuacja materialna jest szczególnie trudna i 
uniemożliwia tym osobom bytowanie w warunkach odpowiadających 
godności człowieka,
7. podejmowanie działań w ramach pomocy społecznej mających na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości,
8. współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, których 
celem jest ochrona i upowszechnianie intelektualne dorobku księdza 
profesora Józefa Tischnera.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego:
   1. organizowanie i finansowanie ośrodków opieki nad dziećmi, 
młodzieżą i młodymi dorosłymi w szczególności ośrodków opieki 
paliatywnej,
   2. pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, 
umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla 
rodzin w okresie żałoby,
   3. organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla 
dorosłych i dzieci polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów 
psychologicznych i duchowych świadczonej przez psychologów, lekarzy, 
pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów,
   4. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie 
materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej,
   5. prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki 
paliatywnej i leczenia bólu,
   6. współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie objętym 
celami Fundacji, a w szczególności z osobami i środowiskami 
zaangażowanymi w dziedzinie rozwoju opieki paliatywnej,
   7. nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i 
zagranicznymi organizacjami w zakresie celów Fundacji,
   8. organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, sympozjów, 
seminariów,
   9. organizowanie i finansowanie kursów i staży indywidualnych, jako 
form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej, dla personelu 
medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych 
zagadnieniami opieki paliatywnej,
  10. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla 
potrzeb opieki paliatywnej,
  11. świadczenie pomocy finansowej lub rzeczowej dla organizacji 
wymienionych w paragrafie 8 ustęp 5),
  12. kryteria świadczonej pomocy społecznej poprzez Fundację zawarte w 
§ 8, pkt. 7:
      a. rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności 
uzasadniających ich udzielenie,
      b. potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy Fundacji są 
uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach 
pomocy społecznej,
      c. decyzje o kwalifikacji udzielonego świadczenia są podejmowane w 
drodze uchwały Zarządu Fundacji,
  13. finansowanie działalności wydawniczej,
  14. współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w celu pozyskiwania 
środków na działalność statutową Fundacji,
  15. współpraca z innymi placówkami świadczącym pomoc chorym 
dzieciom.
2. Działalność określona w ust. 1 jest wyłączną działalnością statutową 
Fundacji.
3. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać 
działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których 
działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
4. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i 
działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z 
tych form, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i 
wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Paragraf 9, pkt. 1. „Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego”:
I. W roku 2014 pod opieką podmiotu leczniczego Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci znajdowało się 64 
dzieci. W trakcie roku 2014 czworo dzieci zostało wypisanych z poprawą stanu klinicznego oraz troje 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

dzieci wypisano z powodu podjęcia leczenia w innych instytucjach. Zmarło 9 dzieci. Średni czas trwania 
opieki hospicyjnej nad dzieckiem w roku 2014 wynosił 243 dni.
II. Naszymi pacjentami są dzieci borykające się w chorobami nieuleczalnymi, dla których wyczerpane 
zostały wszelkie formy leczenia przyczynowego podstawowej choroby. 
III. Wśród naszych podopiecznych znajdują się dzieci z diagnozami takimi jak: postępująca choroba 
metaboliczna/neurodegeneracyjna, mózgowe porażenie dziecięce, encefalopatia niedotlenieniowo-
niedokrwienna wskutek skrajnego wcześniactwa oraz powikłań okołoporodowych, zapalenie mózgu o 
różnej etiologii, encefalopatia niedotlenieniowa pourazowa, wielowadzie, wady rozwojowe 
ośrodkowego układu nerwowego, nieoperacyjne wady serca.

Paragraf 9, pkt. 1.1) ”organizowanie i finansowanie ośrodków opieki nad dziećmi, młodzieżą i młodymi 
dorosłymi w szczególności ośrodków opieki paliatywnej”:
I. Rozwijanie modelu domowej opieki paliatywnej realizowano poprzez opiekę nad ciężko chorymi 
dziećmi i ich zdrowym rodzeństwem. Cykliczne spotkania Zarządu Fundacji, w których uczestniczyli 
członkowie Zarządu oraz poszczególni pracownicy, miały na celu omówienie sytuacji pacjentów, a także 
ich rodzin. Aby zwiększyć przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi w 
Hospicjum, a także, by zapewnić ujednolicony charakter prowadzonej opieki i udzielanego wsparcia, w 
zebraniach uczestniczą konkretni lekarze, pielęgniarki, psychologowie, rehabilitanci oraz koordynator 
wolontariatu, dobierani w zależności od tematyki danego spotkania. 
II. Codzienną opiekę nad dziećmi sprawuje zespół hospicyjny, w którego skład wchodzą: lekarze, 
pielęgniarki, rehabilitanci oraz psycholodzy. Zespół lekarzy Hospicjum sprawuje ciągłą opiekę nad 
pacjentami w ramach dyżurów całodobowych (wezwania interwencyjne) oraz wizyt planowych, w 
zależności od potrzeb, przynajmniej raz na 10 -14 dni. W trakcie każdej wizyty lekarz bada dziecko, 
ocenia jego stan kliniczny, przepisuje niezbędne leki, jeżeli to konieczne - kieruje na badania, wypisuje 
zapotrzebowanie na środki niezbędne do opieki i pielęgnacji. 
Na wezwanie i zlecenie lekarza pielęgniarki pobierają materiał do badań, wykonują iniekcje, sprawują 
opiekę pod nieobecność rodziców. W ramach wizyt planowych pielęgniarki dojeżdżają do domów 
pacjentów zależnie od potrzeb przynajmniej dwa razy w tygodniu. W czasie takich wizyt wspólnie z 
opiekunami, na których spoczywa całodobowy ciężar opieki, wykonują podstawowe zabiegi 
pielęgnacyjne, edukują w zakresie diety, profilaktyki przeciwodleżynowej i podstawowych ćwiczeń 
oddechowych. Szkolą również w zakresie profesjonalnego wykonania zabiegów np. wymiany i 
pielęgnacji rurki tracheotomijnej, toalety drzewa oskrzelowego, inhalacji, cewnikowania pęcherza 
moczowego, toalety jamy ustnej, wymiany sondy żywieniowej, obsługi i pielęgnacji gastrostomii, 
wlewów doodbytniczych. Na życzenie realizują karty zaopatrzenia w środki pomocnicze. Uczestniczą w 
ocenie potrzeb rodziny pod względem socjalno-bytowym.

Kolejną grupą opiekującą się naszymi podopiecznymi są rehabilitanci. W 2014 roku praca 
rehabilitantów objęła 34 pacjentów. Rehabilitacja najczęściej odbywała się raz w tygodniu. W 2014 
roku  od stycznia zatrudnionych było 5 terapeutów, od października 6. Ilość godzin rehabilitacji w 2014 
roku łącznie wyniosła 1471. Część z nich uczestniczyła w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje 
zawodowe. Podczas rehabilitacji wykorzystywano specjalistyczny sprzęt do jej prowadzenia. 
Opieka psychologiczna obejmowała w 2014 roku 36 rodzin podopiecznych Hospicjum oraz 9 rodzin 
osieroconych. Zawiera ona kilka elementów pracy terapeutycznej. Po pierwsze,  to  pomoc 
psychologiczna udzielana samym pacjentom – chorym dzieciom, w skład której wchodzą: stymulowanie 
rozwoju dziecka, badania diagnostyczne dotyczące przebiegu rozwoju psychomotorycznego dziecka 
oraz wystawianie opinii psychologicznych dla instytucji zewnętrznych na prośbę rodziców.
Drugim filarem pracy psychologów jest wsparcie terapeutyczne członków rodziny pacjenta – rodziców i 
rodzeństwa. Wsparcie to dotyczy najczęściej przezwyciężania kryzysów psychologicznych związanych z 
rozpoznaniem u dziecka choroby o niepomyślnym rokowaniu, kryzysów i zaburzeń adaptacyjnych 
związanych z przebiegiem choroby pacjentów i ich śmierci, kryzysy w obrębie relacji małżeńskiej i 
pomoc w walce z chorobą alkoholową. W razie potrzeby, rodzeństwo naszych podopiecznych objęte 
jest indywidualnym wsparciem terapeutycznym. W 2014 roku  z regularnych, indywidualnych zajęć 
terapeutycznych skorzystała 4 dzieci. W pracy z rodzinami wykorzystywane są elementy systemowej 
terapii rodzin i metody poznawczo - behawioralne. Prowadzona jest psychoedukacja z zakresu istoty 
choroby, wzmacniane są  kompetencje rodzicielskie, mobilizowane zasoby potrzebne do radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych związanych ze sprawowaniem opieki nad nieuleczalnie chorym dzieckiem. 
Szeroko rozumiane wsparcie psychologiczne oferowane jest w formie indywidualnej bądź grupowej. 
Ponadto zorganizowano dwa dni integracyjne (1 w marcu oraz 1 w lipcu) dla mam naszych 
podopiecznych oraz dzień dla ojców. W ramach akcji “Ferie w Krakowie nie muszą być nudne” i “Lato w 
mieście” integrowało się rodzeństwo naszych podopiecznych.
Trzecią - bardzo ważną częścią pracy psychologicznej jest wsparcie rodzin osieroconych. Spotkania 
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grupy wsparcia mają charakter otwarty. W tym roku ze wsparcia grupowego skorzystały 4 rodziny. 
Wszystkie rodziny osierocone mają dostęp do indywidualnej pomocy psychologicznej.
III. Hospicjum zapewnia osiem samochodów osobowych, jeden do celów administracyjnych oraz 
siedem do realizacji opieki medycznej i psychologicznej nad naszymi pacjentami w ich domach. 
Fundacja pokrywa koszty zużycia paliwa, wymiany części samochodowych oraz niezbędnych napraw. 
IV. Dla promocji modelu domowej opieki paliatywnej Hospicjum jest obecne na takich portalach jak 
Google.pl, Hospicjum.pl, Tischner.org., Facebook.com, Jozeftischner.pl, Siepomaga.pl, bazy.ngo.pl, 
wikipedia.org, pozytek.gov.pl oraz współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym. W ramach 
kampanii 1% została przeprowadzona akcja ulotkowa za pośrednictwem Poczty Polskiej. W jej ramach 
do każdego gospodarstwa w Krakowie i w części województwa małopolskiego, na której działa nasze 
Hospicjum, wysłano łącznie 541 520 sztuk ulotek. Ponadto przeprowadzono akcję ulotkową 13 kwietnia 
2014 roku na cmentarzach komunalnych w Krakowie. 

Paragraf 9, pkt. 1.2) „pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, poprzez  
umożliwienie im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby”:
I. Fundacja przeznaczyła pieniądze między innymi na dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego, 
pokrycie kosztów konserwacji platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych, zakup drobnego 
sprzętu medycznego i opatrunkowego (np. rurki tracheostomijne, inhalator, protezy gastrostomijne, 
sondy żywieniowe, opatrunki, rękawice jednorazowe). Hospicjum umożliwia użytkowanie  łóżek 
rehabilitacyjnych w domach podopiecznych. W 2014 roku zostało zakupione   1 takie łóżko.
II. Oprócz pomocy rzeczowej Fundacja pomaga rodzinom finansowo. W ramach zorganizowanego po 
raz piąty programu „Mam stypendium - mam szanse”  Hospicjum przyznało 13 stypendiów na rok 
2014/2015 dla rodzeństwa naszych pacjentów oraz  3 dla młodzieży z Zespołu Szkół im. ks. Józefa 
Tischnera w Dobczycach, 3 dla  Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Gdowie i 3 dla Zespołu Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Łopusznej. Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce w Izbie Pamięci 
ks. Józefa Tischnera, podczas majowego spotkania dla podopiecznych, ich rodzin, personelu i 
wolontariuszy w Łopusznej - rodzinnej miejscowości naszego Patrona. W spotkaniu wzięło udział  250 
osób. Najważniejszymi wydarzeniami w trakcie pobytu były: modlitwa przy grobie ks. Józefa Tischnera, 
Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy i św. Antoniego Opata. Hospicjum świętowało 
10-lecie powstania. Dla rodzin przygotowane były liczne atrakcje takie jak: rejs statkiem po Zalewie 
Czorsztyńskim, jazda konna, kąpiel w basenach termalnych w Szaflarach, gry terenowe dla dzieci oraz 
ognisko. 

III. Po raz kolejny odbyła się akcja mikołajkowa. Zorganizowano 128 paczek od Św. Mikołaja, z czego 
zakupiono 46 paczek, a uroczyste ich wręczenie u O.O Salezjanów na Dębnikach w Krakowie 
poprzedzone było przedstawieniem przygotowanym przez grupę młodzieży ze Wspólnoty Akademickiej 
Jezuitów z Krakowa.

IV. W okresie Świąt Bożego Narodzenia Hospicjum dba o to, aby nie zabrakło niezbędnych produktów 
spożywczych oraz środków czystości najbardziej potrzebującym. W tym roku pomoc dotyczyła 10 
rodzin.

V. W 2014 roku podręczniki szkolne oraz wyprawki otrzymało 38 rodzin.

VI. Ponadto, w okresie zimowym zakupiono opał dla 7 rodzin z naszego Hospicjum. Fundacja pomogła 
w remoncie jednego mieszkania, wejścia do domu oraz dachu domu jednej z rodzin.

Paragraf 9, pkt. 1.3) „organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci, 
polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych świadczonej 
przez psychologów, lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów”:

Hospicjum udziela pomocy rodzinom w sytuacji śmierci dziecka i związanym z nią okresem żałoby. 
Wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych realizowana jest przez pomoc 
psychologów, wykwalifikowanego personelu medycznego, wolontariuszy, wspólne spotkania oraz akcje 
wzajemnej pomocy.

Hospicyjni lekarze, jeśli jest taka wola rodziców, stwierdzają zgon i wypisują konieczną dokumentację. 
Pielęgniarki u pacjentów w terminalnym stanie dojeżdżają kilka razy dziennie lub nie odchodzą do łóżka 
do chwili zgonu. Po śmierci wykonują lub pomagają wykonać toaletę pośmiertną oraz załatwić 
niezbędne formalności. Grupa psychologów udziela wsparcia psychicznego i pomocy psychologicznej 
osobom w żałobie po stracie dziecka od 2011 roku. Prowadzone w formie indywidualnej bądź rodzinnej 
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spotkania terapeutyczne ukierunkowane są na wsparcie mechanizmów radzenia sobie na różnych 
etapach przeżywania żałoby. Grupa Wsparcia dla Rodzin Osieroconych ma charakter otwarty. 
Spotkania odbywały się raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące, w zależności od możliwości 
uczestników, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Paragraf 9, pkt. 1.4) „organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów 
szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej” - brak realizacji 

Paragraf 9, pkt. 1.5) „prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i 
leczenia bólu” - brak realizacji 

Pkt. 1.6) „współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie objętym celami Fundacji a w 
szczególności z osobami i środowiskami zaangażowanymi w dziedzinie rozwoju opieki paliatywnej”:
I. Hospicjum współpracuje z Krakowskim ZOO w ramach corocznej akcji zatytułowanej „Dreamnight at 
the ZOO”. W wydarzeniu organizowanym przez ogrody zoologiczne na całym świecie od 1996, wzięło 
udział około 50 podopiecznych wraz z rodzinami, wolontariusze oraz pracownicy.
II. Hospicjum kontynuuje  współpracę z:  Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łopusznej (udostępnienie Izby 
Pamięci Księdza Józefa Tischnera),  macierzystą Parafią św. Stanisława Kostki na Dębnikach przy ul 
Konfederackiej 6 , Wspólnotą Akademicką Jezuitów (w ramach akcji mikołajkowej), Gimnazjum im. św. 
Brata Alberta w Gdowie, Zespołem Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach, Szkołą Specjalną 
Przysposabiającą do Pracy SPSK w Czerwiennem, Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym 
Targu, Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej, Szkołą Podstawową nr 156 im. ks. Kard. 
Sapiehy w Krakowie, Zespołem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopusznej, Parafią Przenajświętszej 
Trójcy w Łopusznej, Domem Dziecka w Sieborowicach, Stowarzyszeniem AMMA Polska, Klasztorem OO. 
Dominikanów w Krakowie, Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, Instytutem Myśli Józefa Tischnera, 
Krakowskim Biurem Festiwalowym, “Termami Bukovina” w Bukowinie Tatrzańskiej (w ramach wyjazdu 
na ferie zimowe) oraz fundacją “Mimo wszystko”, która wsparła finansowo remont dachu domu jednej 
z naszych rodzin.

Paragraf 9, pkt. 1.7) „nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi 
organizacjami w zakresie celów Fundacji”:
I. Hospicjum podjęło współpracę z Biurem Turystyki ZNP Logos Tour. Dzięki tej współpracy udało się 
wysłać 17 osób do Włoch na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII oraz 13 rodzeństwa naszych 
podopiecznych, na wakacje do Chorwacji.

II. Hospicjum nawiązało również współpracę z Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową, polską 
instytucją finansową działającą w trzech stanach USA: Nowy Jork, New Jersey      i Illinois oraz Fundacją 
Uśmiech Dziecka. Akcja zbierania datków pieniężnych na hospicja "Świąteczny Uśmiech Dziecka"  
rozpoczęła się w listopadzie 2014  i została zakończona wraz z przekazaniem środków w styczniu 
następnego roku.
III. W szkole im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli rodzice przeprowadzili zbiórkę na 
rzecz naszego Hospicjum pod tytułem “Składka zamiast kwiatka”.

Paragraf 9, pkt. 1.8) „organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, sympozjów, seminariów”  - 
brak realizacji

Paragraf 9, pkt. 1.9) „organizowanie i finansowanie kursów i staży indywidualnych, jako form 
kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz 
innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej”: 
W 2014 roku wszyscy pracownicy uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych z zakresu medycyny 
paliatywnej, zorganizowanych przez Hospicjum.

Paragraf 9, pkt. 1.10) „organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb 
opieki paliatywnej”:
I. Do zadań koordynatora wolontariatu należy organizowanie struktury wolontariatu, jego sprawne 
prowadzenie oraz rekrutowanie nowych wolontariuszy. Koordynator wolontariatu organizuje regularne 
spotkania dla osób chętnych do pomocy, które odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Wolontariusze 
współpracują z psychologami, a także uczestniczą w spotkaniach warsztatowo – szkoleniowych, które 
pozwalają zintegrować grupę oraz przygotować ich do pracy w Hospicjum. Pomoc psychologów ma na 
celu omówienie trudności związanych z pracą w rodzinach objętych opieką hospicyjną, a także 
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udzielenie niezbędnego wsparcia psychologicznego i informacyjnego do pełnienia roli wolontariusza. 
II. Grupa wolontariuszy Hospicjum składa się z 24 osób. Chętni do pracy wolontariusze podejmują 
działania na rzecz Fundacji w dwóch zakresach: w wolontariacie akcyjnym - rozdawanie ulotek pod 
wyznaczonymi kościołami oraz w Niedzielę Palmową na cmentarzach komunalnych, zbiórki pieniężne 
np. na pogrzebach i ślubach mające na celu zebranie funduszy na działalność statutową Fundacji oraz w 
wolontariacie bezpośrednim - praca w konkretnej rodzinie, organizacja czasu i opieki nad dziećmi 
podczas imprez hospicyjnych w Łopusznej, a także na Mikołaja. Nabór wolontariuszy prowadzony jest 
przez cały rok. W zależności od potrzeb konkretnej rodziny wolontariusze: pomagają w codziennych 
czynnościach, uczestniczą w zabawach z dziećmi, pomagają w nauce. Temat spotkań koordynatora z 
wolontariuszami dotyczył między innymi kwestii motywacji do pracy w wolontariacie, aspektów 
prawnych bycia wolontariuszem, kompetencji pracy z dziećmi i rodzinami.

Paragraf 9, pkt. 1.11) „świadczenie pomocy finansowej lub rzeczowej dla organizacji wymienionych w § 
8 ustęp 5”: 
Fundacja sfinansowała paczki mikołajkowe dla młodzieży ze Szkoły Przysposabiającej do pracy SPSK w 
Czerwiennem. 

Paragraf 9, pkt. 1.12) „kryteria świadczonej pomocy społecznej poprzez Fundację 
      zawarte w § 8, pkt. 7:
a) rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających 
ich udzielenie,
b) potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy Fundacji są uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom 
i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej,
c) decyzje o kwalifikacji udzielonego świadczenia są podejmowane w drodze uchwały Zarządu 
Fundacji”:
I. Nasze Hospicjum świadczy pomoc społeczną podopiecznym oraz ich rodzinom znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej zapewniając: 
a. poprawę warunków mieszkaniowych poprzez kupno lub refundację kosztów energii elektrycznej, 
węgla opałowego, blachy na remont dachu, przyznanie pomocy finansowej na przeprowadzenie 
niezbędnego remontu, 
b. potrzebny sprzęt wyposażenia domowego, 
Analizując indywidualną sytuację danej rodziny, Zarząd Fundacji wielokrotnie podejmował decyzje o 
wsparciu rodzin poprzez zapomogi finansowe, dofinansowanie leczenia dentystycznego, zakup leków, 
pampersów, artykułów spożywczych, pościeli, odzieży, obuwia, środków czystości, środków 
pielęgnacyjnych, pieluchomajtek, worków stomijnych itd. 
II. W zależności od potrzeb Fundacja pokryła koszty: wyjazdu na obóz harcerski, pomocy w nauce języka 
niemieckiego, wyjazdu wakacyjnego dla podopiecznych i ich rodzin do Zakopanego, nad morze, do 
Łopusznej, do sanatorium Nida-Zdrój i Busko Zdrój. Fundacja przyznała pomoc na zakup biletu 
semestralnego, karnetu na basen, a także pokryła wydatki związane z uroczystością Pierwszej Komunii 
Świętej. Ponadto rodzinom, znajdującym się w okresowym kryzysie spowodowanym między innymi 
brakiem pracy u głównego żywiciela rodziny, pogorszeniem stanu zdrowia rodzica czy narodzinami 
dziecka przyznano zapomogi finansowe. 

Paragraf 9, pkt. 1.13) „finansowanie działalności wydawniczej” – W listopadzie został zarejestrowany 
koncert charytatywny na rzecz Naszego Hospicjum organizowany przez Stowarzyszenie AMMA Polska. 
Płyta z zapisem tego koncertu zostanie wydana na Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej w 
2015 roku. W grudniu rozpoczęto nagrywanie płyty “Pokój Ludziom Dobrej Woli” z udziałem Jerzego 
Stuhra, Kazimierza Tischnera, Józefa Skrzeka, zespołu Wałasi i Młodych Łopuśnian. Płyta zostanie 
wydana na Boże Narodzenie 2015 roku. 
Paragraf 9, pkt. 1.14) „współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w celu pozyskiwania środków na 
działalność Statutową Fundacji”:
I. W celu promocji idei domowej opieki paliatywno-hospicyjnej oraz działalności Hospicjum, a także 
rozszerzenia grupy darczyńców, Fundacja podjęła działania reklamowe poprzez współpracę z portalem 
Google.pl, Tygodnikiem Powszechnym, Gazetą Wyborczą, Krakowskim Biurem Festiwalowym (reklama 
w albumie z programem Opera Rara) oraz Pocztą Polską. Ponadto celem promocji akcji pozyskiwania 
1% podatku Fundacja zamieściła na swojej stronie internetowej program umożliwiający rozliczenia PIT 
OPP.

II. Jak co roku odbyła się również zbiórka na rzecz Fundacji w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej  w 

Druk: MPiPS 7



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

1000000

100

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Łopusznej, dnia 27 kwietnia. 
III. W niedzielę 26 maja 2014 roku już po raz szósty Gimnazjum nr 9 imienia Stanisława Wyspiańskiego 
w Krakowie zorganizowało Wielki Festyn Charytatywny na rzecz Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci 
imienia księdza Józefa Tischnera. W trakcie Festynu uczestnicy mogli korzystać z wielu atrakcji 
przygotowanych przez uczniów i grono pedagogiczne. 
IV. Dnia 8 czerwca odbyła się V edycja Rodzinnego Festynu Charytatywnego na rzecz Krakowskiego 
Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera. Festyn został zorganizowany przez Gimnazjum      im. św. 
Brata Alberta w Gdowie.
V.  W sobotę 8 listopada w Centrum Kultury Żydowskiej odbył się koncert charytatywny “Wszyscy 
kochamy Dzieci” zorganizowany przez stowarzyszenie AMMA Polska gdzie była możliwość zakupu 
cegiełek na rzecz Hospicjum.
VI. W dniu 21 grudnia została zorganizowana zbiórka na rzecz Hospicjum w Bazylice O.O. Dominikanów 
pw. Trójcy Świętej przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie. Wolontariusze kwestowali po każdej Mszy Świętej 
 przed wejściem do kościoła.

Paragraf 9, pkt. 1.15) „współpraca z innymi placówkami świadczącymi pomoc chorym dzieciom” – 
Hospicjum współpracuje ze Szkołą Przysposabiającą do pracy SPSK w Czerwiennem m. in. w ramach 
akcji mikołajkowej.

Paragraf 9, pkt. 2. „Działalność określona w ust. 1 jest wyłączną działalnością statutową Fundacji”.

Paragraf 9, pkt. 3. „Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność 
innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji” -
W 2014 roku Hospicjum dofinansowało organizowany przez Instytut Myśli Józefa Tischnera cykl 
wykładów i debat pod tytułem „Poniedziałki z Tischnerem”. Fundacja upowszechnia dorobek 
intelektualny naszego Patrona poprzez prowadzenie strony internetowej Jozeftischner.pl, która jest 
promowana poprzez link na stronie Instytutu Myśli Józefa Tischnera. 

Paragraf 9, pkt. 4. „Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności
gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia każdej z tych form w stopniu umożliwiającym 
określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości”
- nie dotyczy

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
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ochrona i promocja 
zdrowia

Praktyka lekarska.  
Naszymi pacjentami są 
dzieci borykające się w 
chorobami 
nieuleczalnymi, dla 
których wyczerpane 
zostały wszelkie formy 
leczenia przyczynowego 
podstawowej choroby. 
Codzienną opiekę nad 
dziećmi sprawuje 
zespół hospicyjny, w 
którego skład wchodzą: 
lekarze, pielęgniarki, 
rehabilitanci oraz 
psycholodzy. Zespół 
lekarzy Hospicjum 
sprawuje ciągłą opiekę 
nad pacjentami w 
ramach dyżurów 
całodobowych 
(wezwania 
interwencyjne) oraz 
wizyt planowych, w 
zależności od potrzeb, 
przynajmniej raz na 10 
-14 dni. W trakcie 
każdej wizyty lekarz 
bada dziecko, ocenia 
jego stan kliniczny, 
przepisuje niezbędne 
leki, jeżeli to konieczne 
- kieruje na badania, 
wypisuje 
zapotrzebowanie na 
środki niezbędne do 
opieki i pielęgnacji. 
Na wezwanie i zlecenie 
lekarza pielęgniarki 
pobierają materiał do 
badań, wykonują 
iniekcje, sprawują 
opiekę pod 
nieobecność rodziców. 
W ramach wizyt 
planowych pielęgniarki 
dojeżdżają do domów 
pacjentów zależnie od 
potrzeb przynajmniej 
dwa razy w tygodniu. W 
czasie takich wizyt 
wspólnie z opiekunami, 
na których spoczywa 
całodobowy ciężar 
opieki, wykonują 
podstawowe zabiegi 
pielęgnacyjne, edukują 
w zakresie diety, 
profilaktyki 
przeciwodleżynowej i 
podstawowych ćwiczeń 
oddechowych. Szkolą 

86.21.Z
3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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również w zakresie 
profesjonalnego 
wykonania codziennych 
zabiegów 
pielęgnacyjnych.

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Pomoc społeczna.   
Nasze Hospicjum 
świadczy pomoc 
społeczną 
podopiecznym oraz ich 
rodzinom znajdującym 
się w trudnej sytuacji 
życiowej zapewniając: 
a. poprawę warunków 
mieszkaniowych 
poprzez kupno lub 
refundację kosztów 
energii elektrycznej, 
węgla opałowego, 
blachy na remont 
dachu, przyznanie 
pomocy finansowej na 
przeprowadzenie 
niezbędnego remontu, 
b. potrzebny sprzęt 
wyposażenia 
domowego. 
Analizując 
indywidualną sytuację 
danej rodziny, Zarząd 
Fundacji wielokrotnie 
podejmował decyzje o 
wsparciu rodzin 
poprzez zapomogi 
finansowe, 
dofinansowanie 
leczenia 
dentystycznego, zakup 
leków, pampersów, 
artykułów 
spożywczych, pościeli, 
odzieży, obuwia, 
środków czystości, 
środków 
pielęgnacyjnych, 
pieluchomajtek, 
worków stomijnych itd. 
W zależności od 
potrzeb Fundacja 
pokryła koszty: wyjazdu 
na obóz harcerski, 
pomocy w nauce języka 
niemieckiego, wyjazdu 
wakacyjnego dla 
podopiecznych i ich 
rodzin do Zakopanego, 
nad morze, do 
Łopusznej, do 
sanatorium Nida-Zdrój i 
Busko Zdrój. Fundacja 
przyznała pomoc na 
zakup biletu 

88.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2,155,916.17 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,143,404.08 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

semestralnego, karnetu 
na basen, a także 
pokryła wydatki 
związane z 
uroczystością Pierwszej 
Komunii Świętej. 
Ponadto rodzinom, 
znajdującym się w 
okresowym kryzysie 
spowodowanym 
między innymi brakiem 
pracy u głównego 
żywiciela rodziny, 
pogorszeniem stanu 
zdrowia rodzica czy 
narodzinami dziecka 
przyznano zapomogi 
finansowe.
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c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 12,026.77 zł

e) Pozostałe przychody 485.32 zł

0.00 zł

1,065,946.10 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 307,740.70 zł

0.00 zł

213,212.04 zł

32,303.62 zł

62,225.04 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 11,850.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 730,760.52 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 850,788.17 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Pomoc rodzinom (leki, badania, wyprawki szkolne, wakacje, ferie zimowe, opał, remonty, 
żywność, środki czystości, odzież, obuwie)

391,935.97 zł

2 Koszt dojazdu personelu do podopiecznych na terenie Województwa Małopolskiego ( w tym: 
paliwo, ubezpieczenie, części, naprawy samochodów i koszty podroży służbowych i telefony )

186,874.91 zł

3 Koszt opieki nad podopiecznymi ( wynagrodzenia brutto oraz ubezpieczenie społeczne personelu ) 231,408.72 zł

4 Koszt kampanii reklamowej 1% OPP (2% pozyskanych środków) 14,615.21 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 770,379.37 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,065,946.10 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -13,909.27 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2,382,364.26 zł 850,788.17 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2,157,313.35 zł 850,788.17 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

433.24 zł

223,136.92 zł

1,480.75 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

159,925.55 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

17.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

8.8 etatów

45.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,038,968.29 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

223,618.29 zł

205,936.74 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

16,710.00 zł

- inne świadczenia 971.55 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 815,350.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

1,038,968.29 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,038,968.29 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

13,291.67 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

73,289.02 zł

6.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

6.00 osób

18.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

18.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

6,100.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5,852.16 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej - opieka 
paliatywna i hospicyjna

kompleksowe i całodobowe 
organizowanie i udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w 
warunkach stacjonarnych, 
ambulatoryjnych lub 
domowych, w rodzaju opieka 
paliatywna i hospicyjna

Narodowy Fundusz Zdrowia - 
Małopolski Oddział Wojewódzki w 
Krakowie

1,065,946.10 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Adam Maciej Cieśla - Prezes 
Zarządu  / 30.03.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Krakowskie Hospicjum dla Dzieci sp. z o.o. ul. Różana 11/1A, 30-5-5 Kraków 100.00 100.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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