
 

 

1 

 

Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej 



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 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  2017 

 

_________ 
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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. 

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 
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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. 

 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

1.Opis działalności pożytku publicznego  

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację 

Z opieki Fundacji „Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci korzystało w 2017 roku 62 nieuleczalnie chorych dzieci i ich 
rodziny, którym Fundacja zapewnia 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 społeczna dotyczyła kosztów materiałów medycznych, artykułów higienicznych i żywnościowych dla 
nieuleczalnie chorych dzieci. 
 
Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami opiekującymi się dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi 
oraz rodzinami w żałobie po stracie dziecka: 

Przez cały rok organizowano urodziny dla podopiecznych hospicjum (kontynuowano współpracę z pracownikami 
Euroclear Bank SA/NV, którzy ufundowali większości prezentów; kilka tortów nieodpłatnie upiekła cukiernia 
Wierzynek oraz Cukiernia Wojciech Wilk).  

Odbyła się wielkanocna akcja pn. „Pieluszka na Zajączka”, w której wzięły udział zaprzyjaźnione szkoły, firmy i 
darczyńcy indywidualni. Zebrane pampersy, chusteczki, mydełka, szampony i inne środki czystości dla 
podopiecznych  wręczono rodzinom w ramach przedświątecznej pomocy. 

Przeprowadzono cykl profesjonalnych sesji zdjęciowych (pod hasłem: „Uchwycić chwilę”) w domach 
podopiecznych, a następnie przygotowano albumy pamiątkowe i wręczono je rodzinom.  Zdjęcia  wykonał 
krakowski fotograf pan Jacek Taran. 

Prowadzono spotkania z psychologiem dla rodziców w żałobie oraz zorganizowano Dzień Dziecka Utraconego w 
gronie rodzin, których dzieci odeszły będąc pod opieką hospicjum. 

W grudniu zorganizowano Akcję Mikołajową, w ramach której przygotowano 86 paczek dla podopiecznych 
hospicjum oraz  ich zdrowego rodzeństwa. W przedsięwzięcie zaangażowało się 36 wolontariuszy.  

Prowadzono przedświąteczne akcje zbiórki żywności i środków higienicznych dla podopiecznych i ich rodzin. W 
przedsięwzięcie zaangażowały się firmy, parafie i osoby prywatne. 
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II. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w aspekcie integracji środowiskowej: 
 
•W styczniu urządzono spotkanie opłatkowe dla rodzin podopiecznych, wolontariuszy i pracowników hospicjum 
w salce przy parafii św. Mikołaja w Krakowie. 
•Z okazji Dnia Dziecka odbyła się wycieczka do krakowskiego ZOO połączona z zabawami przy ognisku. Dla 
naszych podopiecznych przygotowaliśmy też paczki z kosmetykami dla dzieci i pampersami. 
•W lipcu przeprowadzono akcję Wakacje z Alma Spei dedykowaną zdrowemu rodzeństwu naszych 
podopiecznych. W ramach wypoczynku w mieście, dzieci wybrały się na warsztaty do Muzeum Lotnictwa w 
Krakowie, Aquaparku i Anikina. 
•We wrześniu odbył się piknik rodzinny w Rogatym Ranczu w Zabierzowie dla całych rodzin podopiecznych 
hospicjum. 
•W październiku został zorganizowany wyjazd integracyjny dla Rodziców po stracie na spotkanie z Pierwszą 
Damą RP panią Agatą Kornhauser-Dudą w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 
•W listopadzie grupa naszych podopiecznych wraz z rodzinami spotkała się z trenem naszej drużyny narodowej w 
piłce nożnej, panem Adamem Nawałką. 
•Rozpoczęliśmy akcję Almarzenia, która polega na spełnianiu marzeń dzieci z naszego hospicjum, m.in. Maciuś 
odwiedził Pałac Prezydencki, Igora odwiedziły postacie z bajki Angry Birdsy, Staś odwiedził Energylandię, Piotruś z 
bratem brał udział w meczach i spotkaniach z krakowską drużyną futbolu amerykańskiego Kings, u Kai i jej 
rodzeństwa byli bohaterowie Krainy Lodu. 
•Rozpoczęliśmy projekt AlmaGrant dla Rodzeństwa Podopiecznych, w ramach którego brat naszego 
Podopiecznego uczęszcza w roku szkolnym 2017/2018 na dodatkowe pozalekcyjne zajęcia z programowania.  
 
III. W zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez: 
 
Wspieranie hospicjum domowego dla dzieci NZOZ „Alma Spei”.  
 
Z opieki korzystało w 2017 roku 62 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.), 14 spośród nich zmarło.  
Współfinansowano (wspólnie z NFZ) opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną.  
Zapewniono wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny (koncentratory tlenu, ssaki, inhalatory, pulsoksymetry, 
asystory kaszlu, pompy infuzyjne, łóżka rehabilitacyjne), materiały medyczne. Utrzymywano 9 samochodów, 
którymi zespół hospicyjny dojeżdża do dzieci. 

Opiekę wyręczającą dla rodzin z nieuleczalnie chorym dzieckiem – opieka dzienna nad dzieckiem chorym i jego 
zdrowym rodzeństwem sprawowana przez wolontariuszy. 

Kształcenie w kierunku sprawowania całościowej opieki nad nieuleczalnie chorym dzieckiem i jego rodziną -  
sfinansowanie szkolenia w ramach Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Dziecięcych Hospicjów z Polski oraz z 
Ukrainy w Kazimierzu Dolnym organizowanej przez Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, 
konferencji "Opieka paliatywna w Polsce 2017" zorganizowanej w Warszawie, konferencji „Medycyna Paliatywna 
w Praktyce” w Gdańsku oraz udziału w Kongresie Dostępu Naczyniowego w Lublinie. 

Prowadzenie Hospicjum Perinatalnego –  jeśli u dziecka mającego przyjść na świat rozpoznano wadę letalną to 
już w czasie ciąży zapewniamy rodzicom wsparcie psychologiczne oraz kontakt z lekarzem pediatrą, który 
obejmie dziecko opieką po urodzeniu. 

Szerzenie idei hospicyjnej 
•Prowadzenie zbiórki publicznej do puszek po zgłoszeniu do Portalu Zbiórek Publicznych prowadzonego przez 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. 
 
•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 umieszczane na słupach informacyjnych w Krakowie oraz  w zaprzyjaźnionych 
firmach; rozdawanie ulotek w trakcie kwest. Mailing skierowany do osób i instytucji zaprzyjaźnionych z 
hospicjum; prowadzenie kampanii Adwords dofinansowanej z programu Google Adwords Grants dedykowanego 
OPP. 
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•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. 

•Stała współpraca z gazetą Dziennik Polski wspierającą ideę hospicyjną poprzez publikowanie artykułów na 
temat działań prowadzonych przez  Alma Spei; okazjonalna współpraca z TVP Info, TVP3 Kraków, Gazetą 
Wyborczą, Gazetą Krakowską. 

•Propagowanie idei hospicyjnej w trakcie III edycji zawodów sportowych dla dzieci pn. „Na nartach po uśmiech” 
Impreza została zorganizowana z myślą o wspólnej zabawie dla dzieci i równoczesnym informowaniu o hospicjum 
Alma Spei, a zebrane datki przeznaczono na pomoc podopiecznym hospicjum.  

•Promowanie w szkołach filmu pn. „Z rurką przez życie” opowiadającego o życiu naszej podopiecznej Mai, która 
oddycha dzięki rurce tracheostomijnej.  

•Na początku roku nastąpiło podsumowanie akcji charytatywnej „Świąteczny Uśmiech Dziecka” zorganizowanej 
przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową w Stanach Zjednoczonych. Jako jedno z trzech dziecięcych 
hospicjów w Polsce zostaliśmy przedstawieni tamtejszej społeczności i otrzymaliśmy wsparcie w kwocie ponad 32 
tysięcy dolarów. Środki te przeznaczyliśmy na finansowanie opieki medycznej dla Podopiecznych oraz na zakup 
samochodów, którymi dojeżdżamy do naszych Małych Pacjentów. 

•Udział w PMI-RATHON-ie akcji charytatywnej organizowanej  przez Philip Morris Polska S.A.; rozdawanie ulotek 
informujących o działalności hospicjum i zbieranie datków. 

•W okresie świąt wielkanocnych zaprezentowana została na Plantach krakowskich wystawa „Czas na Miłość”– 
artystyczne ujęcia podopiecznych Hospicjum, uwiecznione przez naszych zaprzyjaźnionych fotografów, 
podziwiała również Pierwsza Dama RP – pani Agata Kornhauser-Duda. 

•Podjęta została współpraca z załogą siłowni All For Body, w których można było wspierać nasze dzieciaki 
datkami do puszek i czerpać informacje na temat naszej działalności z informatorów w klubach. 

•W grudniu, podczas XX Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych zostaliśmy laureatem konkursu 
Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli”, w kategorii „Nagroda Internautów”.  

•Szerzenie idei hospicyjnej w trakcie uroczystej gali zorganizowanej przez Firmę ASTOR z Krakowa z okazji 
swojego 30-lecia istnienia. Wydarzenie to miało również wymiar charytatywny - zebrane w trakcie gali datki 
przeznaczone zostaną na jeden wielki AlmaGrant dla grupy Rodzeństwa naszych Podopiecznych, którzy w okresie 
ferii zimowych wyjadą na tydzień na zimowiska. 

•Fundacja C&A, stowarzyszona z międzynarodową siecią sklepów odzieżowych C&A podjęła inicjatywę wsparcia 
naszego hospicjum  z okazji uroczystego otwarcia sklepu C&A w Galerii Krakowskiej. Przekazana darowizna 
została wykorzystana na zakup przenośnego koncentratora tlenu. 

•Współpraca z firmą Motorola Solutions Polska, która przeprowadziła szereg eventów na rzecz naszego 
hospicjum, prowadząc również kampanię informacyjną wśród swoich pracowników. 

•Informowanie o hospicjum w TVP, w ramach inicjatywy przekazania nagrody przez dwie aktorki – Aleksandrę 
Hamkało i Monikę Mazur – zwyciężczynie w ogólnopolskim programie TVP „Wielki Test Wiedzy o Zdrowiu”.  

•Zorganizowanie kiermaszów ozdób świątecznych w krakowskich biurowcach i na Krakowskim Rynku, podczas 
których informowano o działalności hospicjum i zbierano datki. 

•Zmiana logo Fundacji poprzez uproszczenie dotychczasowego logo, aby było wyraźniejsze, bardziej czytelne i 
silniejsze. Najważniejszy element logo czyli dziecko w sercu, otoczone opieką oraz czerwony kolor pozostały.  
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IV. W zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:        
 
•Czynny udział wolontariuszy we wszystkich działaniach prowadzonych przez Fundację Alma Spei Hospicjum dla 
Dzieci. 
•Regularne spotkania wolontariuszy z koordynatorem wolontariatu fundacji. 
•Stała współpraca w zakresie promocji wolontariatu ze szkołami (w sumie ponad 40 szkół) 
•Podczas uroczystej Gali Barwy Wolontariatu współorganizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w 
Krakowie, nasz wolontariusz, Jacek Taran zajął czołowe miejsce pośród trójki wolontariuszy szczególnie 
wyróżnionych przez Jury Plebiscytu. Nominowanych z ramienia Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei” było pięciu 
wolontariuszy.  
•Prowadzenie autorskiego programu profilaktyczno-wychowawczego w gimnazjach oraz liceach. W oparciu o 
filmy pt. „Z rurką przez życie” oraz „Małe czyny – wielka moc” prowadzona jest lekcja profilaktyczno-
wychowawcza pokazująca historię wolontariuszy hospicjum w bezpośrednim działaniu, na podstawie trzech 
różnych przypadków. Lekcja ta jest formą angażowania do wolontariatu.  
•Prowadzenie lekcji dla dzieci z młodszych i starszych klas szkoły podstawowej w oparciu o bajkę pt. „Przygody 
Chmurki Mai”, jak również w starszych grupach przedszkolnych. 
• Powstała drużyna sportowa Alma Sport, skupiająca wolontariuszy chętnych do udziału w maratonach i 
półmaratonach, propagując równocześnie ideę hospicyjną. 
 
W 2017 r. z fundacją współpracowało ogółem 156 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                                              X   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 

50 

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 

  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 (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), 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

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 

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
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zaczynając od głównego przedmiotu działalności 

promocja i organizacja 
wolontariatu 

szerzenie idei hospicyjnej i 
promocja wolontariatu 

73.11.Z 

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 

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. 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 

Sfera działalności pożytku 
publicznego  

Przedmiot działalności  Numer Kodu (PKD) 

- - - 

- - - 

- - - 

 

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. 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 

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności 

- - 

- - 

- - 

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym  

 1. Informacja o przychodach organizacji 

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

   1 033 911,44  zł 

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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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 002 783,70 zł 

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

c) Przychody z działalności gospodarczej    0,00  zł 

d) Przychody finansowe      6 237,68 zł 

e) Pozostałe przychody 24 890,06  zł 

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 178 382,56 zł 

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:       0,00  zł 

 0,00  zł 
 
w 
tym: 
 
 

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 

b) ze środków budżetu państwa 0,00  zł 

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,00  zł 

d) ze środków państwowych funduszy celowych 0,00  zł 

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:  
839 401,14  zł 

w 
tym: 

a) ze składek członkowskich 0,00  zł 

b) z darowizn od osób fizycznych 
591 392,62  zł 

c) z darowizn od osób prawnych 
190 610,89  zł 

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 
42 397,63  zł 

e) ze spadków, zapisów 0,00  zł 

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 
15 000,00  zł 

2.4. Z innych źródeł 16 127,74  zł 

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 

0,00    zł 

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

     178 382,56    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 Ochrona zdrowia poprzez wsparcie hospicjum domowego dla dzieci 103 911,57    zł 

2 Szerzenie idei hospicyjnej i promocja wolontariatu 54 767,58     zł 

3 Pomoc społeczna na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin 13 909,01      zł 
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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 

1  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:    1 020 113,45 zł     178 382,56  zł 

 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   822 044,58  zł             178 382,56  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 1 395,47   zł  

e) koszty administracyjne  191 274,34   zł  

f) pozostałe koszty ogółem 5 399,06   zł 0,00     zł 

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

                                                   
7 567,58  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 180 739,12  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 

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień 
 

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

 

  X  z podatku dochodowego od osób prawnych 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) 

 
 
X  nie 

z podatku od towarów i usług 

z podatku od czynności cywilnoprawnych 

tak
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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) 
 

 

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie
 

użyczenie
 

dzierżawa
 

X   nie korzystała 

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 
(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) 

                                                                                     4 osoby 

 

 

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) 

3,8 etaty 

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 

   
8 osób 

  

2. Członkowie  

2.1. Organizacja posiada członków  
 X   nie 

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) 

0  osoby 

w 
tym: 

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

0  osób 

b) inne osoby 0  osoby 

nie   
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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) 

61  osób 

w 
tym: 
 

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

0  osób 

b) inne osoby 61  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) 

95  osoby 

w 
tym: 
 

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

2  osoby 

b) inne osoby 93  osób 

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

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

 
           254 916,97   zł 

 
  

w 
tym: 

a) z tytułu umów o pracę   180 536,97    zł 

 

– wynagrodzenie zasadnicze   145 728,94    zł 

– nagrody   0,00    zł 

– premie   18 150,00    zł 

– inne świadczenia    16 658,03    zł 

 b) z tytułu umów cywilnoprawnych   74 380,00    zł 

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

  254 916,97    zł 

w 
tym: 

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego   254 916,97   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) 

  3 000,00    zł 

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

  21 243,08    zł 

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

 2 000,00    zł 
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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 

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 

  11 183,35    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) 

    

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       0,00     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  nie 

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 

1    0,00    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    0,00    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 (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)  

 
 
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 
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1   0,00    zł 

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 
 

Lp. Nazwa spółki 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 (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) 

 
  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. 2017 wyniosły 409 115,77 zł. 

Wydatki środków pochodzących z 1% podatku w r. 2017 wyniosły 178 382,56 zł,  

Pozostała kwota 230 733,21 zł, została ujęta w pasywach bilansu jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, do wykorzystania w 

roku następnym. 

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

organizacji 

 
 

Małgorzata Musiałowicz 
 
Anna Niedbała 
 
 

(imię i nazwisko) 

Data wypełnienia sprawozdania 

  
22.03.2018 

(dd.mm.rrrr) 


