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Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 

Obywatelskiego  

 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności  
organizacji pożytku publicznego 

 
 

 
 

 

 Formularz należy wypełnić w języku polskim; 
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 

 

Data zamieszczenia sprawozdania  
 
 

 

   
I. Dane organizacji pożytku publicznego 

1. Nazwa organizacji ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj POLSKA Województwo  MAŁOPOLSKIE P Powiat M. KRAKÓW 

Gmina M.KRAKÓW Ulica DOŻYNKOWA Nr domu 88 A Nr lokalu  - 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-234 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12 44 66 476 

 Nr faksu 12 44 66 594 E-mail hospicjum@almaspei.pl Strona www  www.almaspei.pl 

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym 

13.07.2005 

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 

11.02.2009 

5. Numer REGON 120074818 6. Numer KRS  0000237645 

za rok 2019 
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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 

Małgorzata Musiałowicz Prezes zarządu 
X tak     

Anna Niedbała Członek zarządu 
X 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 

Tomasz Kowal Przewodniczący  X tak     

Ewa Dudek Sekretarz X tak     

Tomasz Druzgała Członek 
X tak     

Krystyna Komnata Członek 
  X tak     

Konrad Tarański Członek   X tak     

9. Cele statutowe organizacji 
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji) 

a) pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych, 
 
b) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie integracji 
środowiskowej, w tym likwidacji uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych i 
marginalizowanych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci przewlekle 
i nieuleczalnie chorych, 

c) ochrona i promocja zdrowia, 

d) promocja i organizacja wolontariatu, 
 
e) edukacja w kierunku sprawowania całościowej opieki nad nieuleczalnie chorym 
dzieckiem i jego rodziną. 
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                         

a) w zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób poprzez: 
- pomoc rzeczową i finansową na rzecz dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych 
oraz ich rodzin, w zakresie podniesienia jakości ich  życia 
- wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami opiekującymi się dziećmi 
przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz rodzinami w żałobie po stracie dziecka 
- ułatwienie aktywności społecznej rodzin objętych pomocą fundacji 
- decyzję o przyznaniu pomocy społecznej podejmuje zarząd fundacji lub 
pełnomocnik zarządu  na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna nieuleczalnie 
chorego dziecka lub personelu medycznego sprawującego opiekę nad 
nieuleczalnie chorym dzieckiem; przyznanie pomocy społecznej rodzinom 
znajdującym się pod opieką fundacji rozpatrywane jest w każdym przypadku 
indywidualnie, 

b) w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w aspekcie 
integracji środowiskowej, w tym likwidacji uprzedzeń wobec osób 
niepełnosprawnych  
i marginalizowanych społecznie, poprzez: 
- organizowanie wyjazdów i spotkań rodzin dzieci chorych 
- organizowanie spotkań i wyjazdów rodzin dzieci chorych i zdrowych 
- pomoc rzeczową i finansową na rzecz rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej, 

c) w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez: 
- wspieranie hospicjum domowego dla dzieci 
- opiekę wyręczającą dla rodzin z nieuleczalnie chorym dzieckiem – opieka 
dzienna nad dzieckiem chorym i jego zdrowym rodzeństwem 
- opiekę wyręczającą dla rodziców samotnie wychowujących nieuleczalnie chore 
dziecko – opieka dzienna nad dzieckiem chorym i jego zdrowym rodzeństwem 
- organizowanie grup wsparcia dla rodziców i dzieci 
- tworzenie warunków i prowadzenie ośrodka opieki stacjonarnej dla dzieci 
nieuleczalnie chorych i ich rodzin 
- kształcenie w kierunku sprawowania całościowej opieki nad nieuleczalnie 
chorym dzieckiem i jego rodziną 
- szerzenie idei hospicyjnej, 
- rehabilitację osób niepełnosprawnych. 

d) w zakresie promocji i organizacja wolontariatu poprzez : 
- organizowanie wolontariatu na rzecz opieki wyręczającej i hospicyjnej oraz 
działalności integracyjnej fundacji 
- organizowanie akcji wspierających wolontariat na rzecz opieki wyręczającej i 
hospicyjnej, w tym w środkach masowego przekazu. 

e) organizowanie konferencji, seminariów lub szkoleń z zakresu sprawowania 
całościowej opieki nad nieuleczalnie chorym dzieckiem i jego rodziną (działalność 
odpłatna i nieodpłatna). 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację 
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Z opieki Fundacji Alma Spei Hospicjum dla Dzieci korzystało w 2019 roku 61 nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodziny, którym Fundacja 
zapewniła kompleksową opiekę. 
 
 I . W zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans 
tych rodzin i osób poprzez: 
 
Pomoc rzeczową na rzecz dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin, w zakresie podniesienia jakości ich   życia: 
Pomoc dotyczyła zapewnienia materiałów medycznych, artykułów higienicznych i żywnościowych zakupu prezentów urodzinowych, 
mikołajkowych, paczek świątecznych, paczek z okazji Dnia Dziecka, dofinansowania budowy podjazdu pod dom u Podopiecznej oraz 
przekazania pomocy rodzinie podopiecznej po pożarze domu. 
 
Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami opiekującymi się dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz rodzinami w 
żałobie po stracie dziecka: 

Zorganizowano imprezy urodzinowe dla 36 podopiecznych hospicjum indywidualnie wyreżyserowane  i dostosowane do ich potrzeb i 
możliwości.  

W ramach akcji  „Pieluszka na Zajączka” zorganizowano przyjazd Zajączka do domów Podopiecznych z przygotowanymi paczkami 
zawierającymi pampersy i kosmetyki do pielęgnacji. 

W ramach akcji „Czas życia” przeprowadzono 13 profesjonalnych sesji zdjęciowych w domach podopiecznych, z których przygotowano 
albumy pamiątkowe dla rodzin.  Zdjęcia  wykonał krakowski fotograf – wolontariusz Alma Spei - pan Jacek Taran. 

Z okazji „Dnia Dziecka Utraconego”  26 października 2019 zorganizowano w podkrakowskim Tyńcu spotkanie dla rodziców po stracie 
dziecka. Odwiedziliśmy groby Ś.P. Podopiecznych zapalając na nich symboliczny znicz. 

W ramach akcji „ Mikołajowej”, domy Podopiecznych odwiedził orszak złożony z Mikołaja i Aniołków, który dostarczył prezenty do 
domów dla Podopiecznych i ich Rodzeństwa. 

W ramach akcji Almarzenia, której celem jest spełnianie marzeń podopiecznych hospicjum i ich rodzeństwa, zrealizowano indywidualne 
Almarzenia (warsztaty kuchni molekularnej, przyjazd wozu strażackiego, spotkanie Podopiecznej z Elastyną, warsztaty chemiczne, 
kosmetologiczne i zoologiczne). 

II. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w aspekcie integracji środowiskowej: 
 

 W marcu z okazji Dnia Kobiet zorganizowano dla mam Podopiecznych Alma Spei spotkanie pod nazwą „Moc pewności siebie” z 
gościem specjalnym - Osobistą Stylistką Moniką Jurczyk oraz Karoliną Ciochoń makijażystką. Uczestniczki dowiedziały się, m.in 
jak dbając o siebie budować poczucie własnej wartości. Otrzymały także drobne upominki i zaproszenia na konsultację i zabieg 
kosmetologiczny od firmy Scanmed.  

 W kwietniu wybrane rodziny uczestniczyły w spotkaniu z Antkiem Królikowskim i Jackiem Samojłowiczem w związku z 
przekazaniem nagrody Wielki Test o Zdrowiu. 

 W maju z okazji Dnia Matki zostało zorganizowane spotkanie dla Mam Podopiecznych podczas którego uczestniczyły w 
warsztatach kuchni czeczeńskiej, które prowadziły Mamy Dzieci z Dworca Brześć. 

 W czerwcu z okazji Dnia Dziecka odbyła się wycieczka do krakowskiego ZOO połączona z zabawami przy ognisku  i drobnymi 
upominkami.  

 W czerwcu rodziny uczestniczyły w wyprawie Offroad po Jurze krakowsko częstochowskiej. 

 W lipcu wybrane rodziny uczestniczyły w spotkaniu z okazji zakończenia Rajdu Rowerowego Fundacji Babci Aliny. 

 W sierpniu wybrane rodziny uczestniczyły w I charytatywnym Turnieju Golfa w Paczułtowicach. 

 We wrześniu Podopieczni wraz z rodzinami wzięli udział w wyjściu nad Morskie Oko. 

 W grudniu zorganizowano spotkanie opłatkowo-kolędowe z udziałem gości specjalnych– Beaty Rybotyckiej i Konrada Mastyło, 
podczas którego rodziny otrzymały paczki świąteczne 

 W ramach akcji Almarzenia, której celem jest spełnianie marzeń podopiecznych hospicjum i ich rodzeństwa, zrealizowano 
indywidualne Almarzenia (udział w meczu Wisły Kraków, rajd rowerowy dla Marysi, wyjazd do Wrocławia). 

 W ramach projektu AlmaGrant dedykowanemu rodzeństwu podopiecznych zrealizowano indywidualne AlmaGranty (zajęcia 
logopedyczne dla dwójki dzieci, lekcje angielskiego, lekcje baletu, lekcje pływania, prawo jazdy na motor) oraz wyjazdy na ferie 
zimowe (18 dzieci) i obozy letnie (21 dzieci).    
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III. W zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez: 
 
Wspieranie opieki medycznej nieuleczalnie chorych dzieci świadczonej przez hospicjum domowe dla dzieci NZOZ „Alma Spei”.  
 
Z opieki korzystało w 2019 roku 61 dzieci. Wszystkie dzieci miały rozpoznane choroby kwalifikujące do opieki paliatywno-hospicyjnej 
(choroby nowotworowe, wady wrodzone, postępujące choroby nerwowo-mięśniowe, choroby metaboliczne, uszkodzenia 
okołoporodowe i in.), ośmioro spośród nich zmarło.  

Współfinansowano (wspólnie z NFZ) opiekę lekarską, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną i psychologiczną.  

Prowadzenie Hospicjum Perinatalnego –  jeśli u dziecka mającego przyjść na świat rozpoznano wadę letalną to już w czasie ciąży rodzice 
mają zapewnione wsparcie psychologiczne oraz kontakt z lekarzem pediatrą, który obejmie dziecko opieką po urodzeniu. 
W 2019 r. udzielono wsparcia 1 rodzinie – w czasie ciąży, porodu, 7 rodzinom – w żałobie po stracie dziecka.  

Nabyto: 2 nowe samochody, 6 ciśnieniomierzy, 1 asystor kaszlu,  4 koncentratory tlenu, 3 pompy żywieniowe, 2 ssaki, 4 pulsoksymetry, 
6 termometrów. 

Utrzymywano 12 samochodów, którymi zespół hospicyjny dojeżdżał do dzieci. 
 
Opiekę wyręczającą dla rodzin z nieuleczalnie chorym dzieckiem – w ramach opieki dziennej nad dzieckiem chorym i jego zdrowym 

rodzeństwem - wolontariusze udzielali korepetycji przedmiotowych trójce zdrowego rodzeństwa chorych dzieci. 

Kształcenie w kierunku sprawowania całościowej opieki nad nieuleczalnie chorym dzieckiem i jego rodziną 
 
 -  sfinansowanie szkoleń: 

 Konferencja Opieka Paliatywna w Polsce 2019 Warszawa : 8-9.03.2019 

 XI Ogólnopolska Szkoła Neonatologii Toruń 17-18. 05.2019 

 Praktycznie o Fundraisingu 6.06.2019 

 Dziecko w pediatrycznej opiece paliatywnej – współpraca w zespole interdyscyplinarnym  Białystok 19-21.09.2019 

 Dostęp naczyniowy Wrocław 18-19.10.2019 

Szerzenie idei hospicyjnej 
 
• Prowadzenie kampanii społecznej „Nasz 1% ma moc!” (informowanie o działalności hospicjum w parafiach, materiały informacyjne w 
prasie, na portalach internetowych, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej hospicjum; plakaty umieszczono na słupach 
informacyjnych w Krakowie oraz w zaprzyjaźnionych firmach; rozdawanie ulotek w trakcie kwest; prowadzenie kampanii Adwords 
dofinansowanej z programu Google Adwords Grants dedykowanego OPP). Emisja krótkiego filmiku pt. „Karmimy nadzieją” w mediach 
społecznościowych, TV Kraków, TV Polonia, Stopklatce, ekranach komunikacji miejskiej , siłowniach. 
 
• Przygotowanie i emisja filmiku „To my jesteśmy nadzieją” w TVP 3 Kraków. 

• Propagowanie akcji “Ślub z Sercem” (portale ślubne, strona internetowa hospicjum, media społecznościowe, parafie), która jest 

propozycją dla par przygotowujących się do ślubu, aby zrezygnowały z kwiatów i zamiast tego poprosiły gości weselnych o datki na 

chore dzieci. W akcji w 2019 roku wzięło udział 28 par. 

• Współpraca z mediami poprzez publikację artykułów i materiałów audio-video wspierających ideę hospicyjną, poruszających temat 

działań prowadzonych przez  Alma Spei (Dziennik Polski, Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza, TVP Info, TVP2, TVP3 Kraków,  Radio 

Kraków, Magazyn Ekspresu Reporterów). Dodatkowo informacja o  działalności Alma Spei pojawiła się w TVP w związku z emisją 

programu  Wielki Test Wiedzy TVP2. Zwycięzcy Wielkiego Testu: Antek Królikowski i Jacek Samojłowicz przekazali swoje nagrody dla 

Alma Spei. 

• Propagowanie idei hospicyjnej w trakcie V edycji zawodów sportowych dla dzieci pn. „Na nartach po uśmiech”.  

•Zorganizowanie wystawy „Czas na Miłość" (w Krakowie, Wadowicach, Niepołomicach, Nowym Sączu oraz Krynicy-Zdroju) 

opowiadającej, poprzez fotografie, historie podopiecznych i rodzin Alma Spei. Autorem zdjęć jest krakowski fotograf i wolontariusz 

Alma Spei  – Pan Jacek Taran. 

•Zorganizowano 18 kiermaszów ozdób świątecznych w krakowskich biurowcach, podczas których informowano o działalności 

hospicjum i zbierano datki. 
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•W promowanie idei hospicyjnej wspólnie z nami zaangażowali się Fundacja C&A, pracownicy Euroclear Bank, pracownicy Amway 

Business Centre, End Up Restrukturyzacja Sp. z.o.o , Erasmus Date Auction, Solarwinds, Veracomp i inni w ramach akcji „Wasze piękne 

inicjatywy”. 

•Promocja idei hospicyjnej  przez drużynę sportową Alma Sport biorącą udział  w maratonach i półmaratonach. 
 
IV. W zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:    
    
•Angażowanie do wolontariatu uczniów szkół podstawowych i średnich w ramach akcji „Szkoła z pasją pomagania”. W akcji wzięły 

udział 54 szkoły. Akcja oparta jest na lekcjach profilaktyczno-wychowawczych pokazujących historię wolontariuszy hospicjum w 

bezpośrednim działaniu oraz angażowaniu młodzieży w działania pomocowe dla hospicjum. 

•Prowadzenie programu dla wolontariuszy – uczniów kl. 8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum realizujących wolontariat jako etap 

przygotowania do sakramentu bierzmowania. 

•Zorganizowano wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla wolontariuszy w maju 2019. 

•Zorganizowano Dzień Wolontariusza – przekazano wyróżnienia dla najbardziej aktywnych wolontariuszy. Spotkanie było uświetnione 

występem Ewy Błachnio z zespołem Muzikanty. 

•Zorganizowano udział wolontariuszy w kwestach, zbiórce publicznej, przygotowaniu kiermaszów świątecznych, pracach biurowych, 

spotkaniach integracyjnych z podopiecznymi i ich rodzinami. 

• Nasz wolontariusz został laureatem nagrody „Niezauważalni” 

W 2019 r. z fundacją współpracowało ogółem 179 wolontariuszy. 
 

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego 
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji) 

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

 gmina                                            województwo                    
 

 kilka gmin                                      kilka województw 
                                              

 powiat                                           cały kraj  
 

 kilka powiatów                              poza granicami kraju                          
 

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

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

Osoby fizyczne 800 000 

 
Osoby  
prawne 

- 

2.2. Informacje na temat odbiorców 
innych, niż wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których  działała organizacja  
(Np. zwierzęta, zabytki) 

- 
 

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 

 X tak 

 
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, a także kodu(-ów) PKD 2007 
odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

nie   

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego 

Przedmiot działalności 
numer 
Kodu 
(PKD) 

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 
sfery z 1% podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

1. Ochrona i promocja zdrowia 
wspieranie działań obejmujących ochronę zdrowia przez 
pomoc dla hospicjum domowego dla dzieci polegającą na 
zapewnieniu dodatkowej opieki lekarskiej 

86.22.Z 373 825,02    zł 

2. 
promocja i organizacja 
wolontariatu 

szerzenie idei hospicyjnej i promocja wolontariatu 73.11.Z  89 832,80     zł 

3. 

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

wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej (choroba dziecka) przez gromadzenie środków 
do prawidłowej opieki nad nieuleczalnie chorym 
dzieckiem w warunkach domowych 
 

88.99.Z 63 870,39      zł 

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 
 
  

X   nie 

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. Jeżeli 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 

Lp. 
Sfera działalności pożytku 
publicznego     

Przedmiot działalności 
numer 
Kodu 
(PKD) 

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 
sfery z 1% podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych 

1. - - - - 

2. - - - - 

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym  

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 

 
  

X   nie 

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

Lp. numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

1. - - 

2. - - 

3. - - 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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 1. Informacja o przychodach organizacji 

 
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 
 

   1 869 167,18 zł 

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego    1 856 810,17 zł 

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego     0,00  zł 

c) przychody z działalności gospodarczej    0,00  zł 

d) przychody finansowe      6 977,09 zł 

e) pozostałe przychody 5 379,92  zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 578 738,03 zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:              0,00  zł 

 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych       0,00  zł 

b) ze środków budżetu państwa       0,00  zł  

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego       7 713,00  zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych       0,00  zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
1 269 986,34 zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 0,00  zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
838 008,15 zł 

c) z darowizn od osób prawnych 358 635,27 zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
58 112,92 zł 

e) ze spadków, zapisów 15 000,00  zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 
230,00 zł 

g) z działalności gospodarczej 
0,00 zł 

2.4. Z innych źródeł 12 729,81 zł 

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym 

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

229 941,55    zł 

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 

     578 738,03    zł 

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 Ochrona zdrowia poprzez wsparcie hospicjum domowego dla dzieci 373 825,02    zł 
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2 Szerzenie idei hospicyjnej i promocja wolontariatu 89 832,80     zł 

3 Pomoc społeczna na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin 63 870,39      zł 

4 Wspieranie integracji środowiskowej 51 209,82       zł 

5 - 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 poniosła najwyższe koszty ze środków pochodzących z 1% 
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów 

1 - 0,00    zł 

2 - 0,00     zł 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 

W tym: 
wysokość 
kosztów 

finansowana z 
1% podatku 

dochodowego 
od osób 

fizycznych 

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 875 431,53 zł    578 738,03  zł 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 623 607,24  zł 578 738,03  zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00   zł  0,00   zł  

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej   0,00    zł      

d) koszty finansowe 0,00    zł      

e) koszty administracyjne  249 477,52   zł 0,00     zł 

f) pozostałe koszty ogółem 2 346,77   zł  0,00     zł 

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

39 331,71   zł      0,00     zł  

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego 
w okresie sprawozdawczym 

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 233 202,93  zł 

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00   zł 

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00    zł 

 w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00    zł 

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym 
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  
-  podać dodatkowo kwotę) 
 

 

 

  X  z podatku dochodowego od osób prawnych  ….zł 

z podatku od nieruchomości
 

 

 

z opłaty skarbowej
 

z opłat sądowych
 

z innych zwolnień
 

-> jakich? ________________________ 
 

 nie korzystała 

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. 

 

 
X  nie 

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) 
 

 

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie
 

użyczenie
 

dzierżawa
 

X  

 

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 

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

                                                                                          5 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku) 

4,1 etaty 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz) 

   
5 osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków  
X  nie 

X  nie  korzystała  

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego 

                          0 osób fizycznych 

                            0 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) 

X   tak 

 

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) 

18 osób 

w 
tym: 

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

0 osób 

b) inne osoby 18 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) 

122 osób 

w 
tym: 
 

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

0 osób 

b) inne osoby 122 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) 

39 osób 

w 
tym: 
 

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

0 osób 

b) inne osoby 39 osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 

 
          388 037,94   zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę 316 153,94    zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze 250 387,28  zł 

– nagrody  0,00    zł 

– premie 33 700,00   zł 

– inne świadczenia  32 066,66   zł 

b) z tytułu umów cywilnoprawnych   71 884,00    zł 

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

388 037,94    zł 

w 
tym: 

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00    zł 

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 388 037,94   zł 

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

 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu) 

 2 000,00    zł 

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

   0,    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 
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)   

   0,    zł 

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej 
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)   

  3 233,65   zł 

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

 2 000,00   zł 

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

 0,    zł 

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

0,    zł 

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

  15 000,00    zł 

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń 
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa  
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią 
publiczną) 

   - 

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych  
X  nie 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych       0,     zł 

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych - 

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 

 X   tak 

 

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) 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 

Nazwa organu udzielającego 

dotacji Kwota dotacji 

nie  
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1 
Wystawa „ Czas na 
miłość” – III edycja  

1) Szerzenie idei hospicyjnej - 
działanie na rzecz przełamywania 
barier w kontaktach z 
niepełnosprawnymi, oswojenie 
społeczeństwa z widokiem dziecka 
zmienionego fizycznie, używającego 
specjalistycznego sprzętu, np. rurki 
tracheotomijnej, pokazanie, że życie z 
niepełnosprawnym dzieckiem może 
być pełnowartościowe i nieść wiele 
radości. 
2) Propagowanie idei wolontariatu 
młodzieżowego - pokazanie 
młodzieży alternatywnych, np. dla 
telewizji czy komputera sposobów na 
spędzenie wolnego czasu i 
uwrażliwienie społeczeństwa na los 
osób chorych i niepełnosprawnych, a 
w dłuższej perspektywie zmianę 
postaw społecznych wobec takich 
osób. 
3) Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu - zwrócenie uwagi ludzi 
na problem napiętnowania i 
wykluczenia społecznego dzieci, 
których rodzeństwo jest nieuleczalnie 
chore. Niezwykle ważnym aspektem 
jest także zachęcenie rodzin do 
pokonywania lęku związanego z 
wychodzeniem z chorym dzieckiem z 
domu i strachem przed kontaktem ich 
dziecka z rówieśnikami. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 

7 713,00  zł 

2 - - - 0,     zł 

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

 
X  nie 

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) 
 

Lp. Nazwa zadania Cel(-e) zadania 

Nazwa organu udzielającego 

dotacji Kwota dotacji 

1 - - - 0,    zł 

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 oraz te, do których 

nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro)  

 
 
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne 
 
 

 

 
X  nie 

 

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

 

Lp. Przedmiot zamówienia 
Nazwa 
organu 

Kwota 

1 - - 0,    zł 

X. Informacje uzupełniające 
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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 
 

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki 

% 
udziałów 
lub akcji 

w 
kapitale 

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów  

1 - - - % % 

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 

1 - 

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

Lp. Organ kontrolujący Liczba kontroli 

1 -  

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego  

 
X  nie 

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

Wpływy z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w r. 2019 wyniosły 549 053,11 zł. Stan środków  z 1% niewydatkowany 

na koniec r.2018 wyniósł 229 941,55 zł, co dało sumę 778 994,66 zł do wydania w 2019 r. 

Wydatki środków pochodzących z 1% podatku w r. 2019 wyniosły 578 738,03 zł.  

Pozostała na 31.12.2019 r. kwota niewydatkowana 200 256,63 zł, została ujęta w pasywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe 
przychodów, do wykorzystania w roku następnym. 

 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji 

 
 

Małgorzata Musiałowicz 
Anna Niedbała 

 

Data wypełnienia sprawozdania 

  
04.03.2020 

(dd.mm.rrrr) 


