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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-08-19

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

2004-04-07

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 Ewa Goździk Członek Zarządu TAK

Dorota Beata Zygadło Członek Zarządu TAK

Małgorzata Strumińska 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

Adam Hernas Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Andrzej Muszala Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Joachim Mencel Członek Rady Fundacji TAK

Miłosz Hołda Członek Rady Fundacji TAK

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

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem  Fundacji jest:
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) ochrona i upowszechnianie intelektualnego dorobku księdza profesora 
Józefa Tischnera oraz współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, 
instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
9) Świadczenie perinatalnej opieki paliatywnej poprzez wsparcie  
psychologiczne, medyczne, socjalne, duchowe udzielane rodzinie 
oczekującej narodzin dziecka i samemu dziecku w sytuacji, gdy diagnoza 
prenatalna wskazuje na chorobę nieuleczalną ograniczającą jego życie.

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 i opieki 
paliatywnej perinatalnej,
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 i 
opieki paliatywnej perinatalnej, 
5) prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki 
paliatywnej, opieki paliatywnej perinatalnej 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 i opieki 
paliatywnej perinatalnej,
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 i opieki paliatywnej 
perinatalnej  dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz  
innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej i opieki 
paliatywnej perinatalnej,
10) organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla 
potrzeb opieki paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej,
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) organizowanie i finansowanie różnych form ochrony i 
upowszechniania intelektualnego dorobku księdza profesora Józefa 
Tischnera,
14) współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w celu pozyskiwania 
środków na działalność Statutową Fundacji,
15) współpraca z innymi placówkami świadczącym pomoc chorym 
dzieciom.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Opis głównych działań podjętych przez organizację – w oparciu o powyższe cele:
1) Organizowanie i finansowanie ośrodków opieki nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi, w szczególności ośrodków opieki 
paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej.
W 2021 roku Fundacja Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im ks. Józefa Tischnera zorganizowała i finansowała następujące formy 
nieodpłatnej pomocy:
a) Domowe Hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin - w 2021 roku opieką zespołu rodzinnego (lekarz, 
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pielęgniarka, psycholog, rehabilitant, kapelan) zostało objętych 44 dzieci; 2 dzieci zmarło, 5 zostało wypisane, a u 37 
kontynuowano opiekę w 2021 roku; powodem objęcia dziecka opieką zespołu rodzinnego hospicjum domowego było 
rozpoznanie nieuleczalnej choroby: wrodzonych metabolicznych, neurodegradacyjnych wg ICD-10: G82.3; G71.0; G91; G80.9; 
G40.9; Q21.1; Q32.0; Q89.8; Q04; Q05.2E76.2; w zespole rodzinnym hospicjum domowego oprócz opieki w systemie 
patronażowym (lekarz, pielęgniarka, psycholog, rehabilitant, kapelan) prowadzony jest całodobowy dyżur lekarza i pielęgniarki,
b) Hospicjum perinatalne – w 2021 roku opieką zespołu hospicjum perinatalnego (psycholog, lekarz, kapelan) zostało objęte 15 
rodzin (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie) oczekujących narodzin nieuleczalnie chorego dziecka; w 2021 roku odbyło się 12 
porodów; po porodzie 1 dziecko zostało przekazane do Hospicjum Domowego, a 4 rodziny, których dzieci zmarły 
wewnątrzmacicznie lub wkrótce po porodzie zostało objętych Wsparciem dla Rodzin po Stracie Dziecka; wskazaniem do objęcia 
opieką zespołu hospicjum perinatalnego było rozpoznanie letalnych wad wrodzonych lub choroby metabolicznej (Q90; Q91.4; 
Q91; Q04; Q00; Q97.9; Q98.9; Q89.8),
c) w ramach organizowania hospicyjnej i paliatywnej pomocy realizowanej w miejscu zamieszkania podopiecznych Fundacja w 
2021 roku poniosła koszty leasingu i utrzymania (ubezpieczenie, przeglądy, wymiana części, naprawy, konserwacja, zakup 
paliwa) 6 samochodów osobowych, w tym 4 wykorzystywane przez zespoły rodzinne hospicjum domowego do dojeżdżania do 
miejsca zamieszkania podopiecznych, 1 do celów administracyjnych i 1 użytkowany bezpłatnie w ramach pomocy przez rodzinę 
po stracie. 
2) Pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiająca im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc 
finansową dla rodzin w okresie żałoby - w 2021 roku:                                                                                  
a) chore dzieci zostały wyposażone  w niezbędny do prowadzenia domowej opieki hospicyjnej sprzęt medyczny (np. rurki 
tracheostomijne, protezy PEG, koncentratory tlenu, ssaki, łóżka, materace przeciwodleżynowe oraz sprzęt rehabilitacyjny (stoły, 
materace, piłki, kliny, wałki, masażery), 
b) Fundacja refundowała zakup leków, środków pielęgnacyjnych i środków czystości oraz preparatów żywienia niezbędnych do 
prowadzenia domowej opieki paliatywnej, 
c) Fundacja ponosiła koszty bieżących przeglądów, napraw sprzętu i uzupełniania części zużytych sprzętu medycznego, 
d) dla wszystkich dzieci związanych z Hospicjum zorganizowano dnia 6 marca spotkanie w Centrum Edukacji Ekologicznej 
„Symbioza” w Krakowie ze zwiedzania obiektu i warsztatami ekologiczno-przyrodniczymi, 
e) zorganizowano Wakacje Rodzin w Łopusznej i Małym Cichym. Od 14 lipca do 27 sierpnia w ramach pięciu turnusów w 
Ośrodku Wypoczynkowym Natanael w Łopusznej przebywały Rodziny z naszego Hospicjum. Wakacje Rodzin w Małym Cichym 
odbyły się w ośrodku wypoczynkowym TPN, w dwóch turnusach, od 28 czerwca do 18 lipca. Łącznie w wakacyjnym wypoczynku 
brało udział 26 Rodzin, 
f) w okresie zimowym zorganizowano jednodniowe wyjazdy narciarskie do Białki, Bukowiny Tatrzańskiej i Czarnej Góry dla 
rodzin dziecka nieuleczalnie chorego i rodzin po stracie, z doskonaleniem jazdy na nartach pod opieką instruktorów w dniach 
13, 20, 27 lutego oraz 6 i 13 grudnia, 
g) na zaproszenie Fundacji Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego w Krakowie dnia 11 czerwca nasi podopieczni  uczestniczyli 
w zwiedzaniu ogrodu zoologicznego w ramach Wieczoru Marzeń, 
h) dla Mam podopiecznych z hospicjum domowego zorganizowano jednodniowe spotkania z wyjściem do teatru w dniach 24 
czerwca i 21 października, 
i) dla wszystkich Mam związanych z Hospicjum zorganizowano dnia 21 listopada wyjazd na Termy w Szaflarach, 
j) w okresie wakacyjnym zorganizowano wyjścia dla wszystkich dzieci związanych z Hospicjum w ramach akcji „Lato z 
Hospicjum”: dnia 15 lipca w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema - oddział Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, w 
dniach 29 lipca i 26 sierpnia na Zamku Królewskim na Wawelu oraz dnia 12 sierpnia w Parku Edukacji Globalnej-Wioski Świata w 
Krakowie, 
k) dziecięca reprezentacja Hospicjum dnia 9 października uczestniczyła w “Wiślackim Biegu za Smokiem” zorganizowanym na 
stadionie Wisły Kraków, 
l) dla wszystkich Ojców związanych z Hospicjum zorganizowano dwudniowy wyjazd do Łopusznej w dniach 23 - 24 października 
oraz spotkanie dnia 15 grudnia połączone z Roratami odprawionymi przez kapelana naszego Hospicjum w Kościele Bożego 
Miłosierdzia w Krakowie, 
m) zorganizowano dwa jednodniowe wyjazdy dla rodzin związanych z Hospicjum połączone ze zwiedzaniem miasta z 
przewodnikiem  - dnia 12 listopada do Tarnowa i dnia 27 listopada do Przemyśla, 
n) przy udziale kapelana Hospicjum zorganizowano spotkania modlitewne dla rodzin, pracowników i wolontariuszy: Msze Święte 
w intencji Hospicjum w Parafii Świętego Stanisława Kostki na Dębnikach oraz w Kościele Rektoralnym Salezjanów pw. Matki 
Bożej Wspomożycielki Wiernych w Krakowie w dniach 24 lutego, 26 maja, 22 września i 10 października, a także Mszę Świętą z 
nabożeństwem Drogi Krzyżowej, które odbyło się dnia 14 marca w Bazylice św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika u Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie, 
o) po raz piętnasty zorganizowano Świętego Mikołaja dla Podopiecznych i ich rodzeństwa, rodzeństwa tych którzy już odeszli, a 
także podopiecznych Szkoły Specjalnej w Czerwiennem, którzy napisali listy mikołajowe – Święty Mikołaj wręczał prezenty 
dzieciom dnia 4 grudnia na uroczystości, która rozpoczęła się o godz. 15.00 Mszą św. w Kościele Rektoralnym Salezjanów MB 
Wspomożenia Wiernych w Krakowie, 
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. 
W 2021 roku Fundacja kontynuowała program Wsparcia dla Rodzin po Stracie Dziecka. Z programu tego skorzystało 35 rodzin, 
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które były na różnych etapach przeżywania żałoby (14 rodzin było w pierwszym roku żałoby).  Program ten był realizowany przez 
zespól psychologów oraz kapelana. W ramach programu rodziny korzystały z:
a) indywidualnej pracy z psychologiem - spotkania z całą rodzina lub poszczególnymi jej członkami odbywały się w siedzibie 
Fundacji lub podmiotu leczniczego, a w uzasadnionych przypadkach w miejscu zamieszkania podopiecznych,
b) jednorazowej konsultacji z psychologiem w siedzibie Fundacji, 
c) jednodniowego spotkanie dla Rodzin po stracie dziecka, zorganizowanego po raz piąty, z okazji światowego Dnia Dziecka 
Utraconego - w dniu 16 października odbyło się modlitewne spotkanie w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie przechodząc Dróżkami 
Matki Boskiej odmawialiśmy różaniec, głównie w intencji wszystkich dzieci będących pod opieką naszej Fundacji, których nie ma 
już z nami. Msza św. pod przewodnictwem kapelana Hospicjum odbyła się w Brodach na trasie dróżek i była pięknym 
wspomnieniem Dzieci Utraconych oraz ich rodzin,
d) spotkań dla Mam po Stracie - zorganizowanych przez psychologa Hospicjum, dnia 27 lutego na platformie ZOOM oraz 18 
czerwca z wyjściem do teatru, 
e) spotkań w ramach pracy zamkniętej Grupy Wsparcia Rodziców po Stracie Dziecka w dniach 5 i 19 października, 9 i 23 
listopada, 9 i 20 grudnia.
4) Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki 
paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej – brak wydarzeń.
5) Prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej, opieki paliatywnej perinatalnej i leczenia bólu  – 
brak wydarzeń.
6) Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie objętym celami Fundacji, a w szczególności z osobami i środowiskami 
zaangażowanymi w dziedzinie rozwoju opieki paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej:
a) W ramach działalności hospicjum perinatalnego Fundacja współpracowała z SP ZOZ Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, 
Szpitalem Położniczo-Ginekologicznym „Ujastek” (Centrum Medyczne UJASTEK Sp. z o.o.), Szpitalem Specjalistycznym im. 
Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.,
b) Podopieczni Fundacji wraz z Rodzinami uczestniczyli w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przy udziale następujących 
instytucji i firm: Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy, Polskie Koleje Linowe, Ogród 
Doświadczeń im. Stanisława Lema - oddział Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu, Wioski 
Świata - Park Edukacji Globalnej w Krakowie, T.S. Wisła Kraków, Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza" w Krakowie,
7) Nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami  w zakresie celów Fundacji. – 
brak wydarzeń.  
8) Organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, sympozjów, seminariów. – brak wydarzeń.
9) Organizowanie i finansowanie kursów i staży indywidualnych, jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej i opieki 
paliatywnej perinatalnej dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami 
opieki paliatywnej i opieki paliatywnej perinatalnej. – brak wydarzeń.
10) Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej i opieki paliatywnej 
perinatalnej:
a) nabór do wolontariatu w Fundacji odbywa się cały rok – wszystkie informacje dotyczące form pomocy wolontariackiej oraz 
kontakt do koordynatora wolontariatu udostępnione są na stronie internetowej, 
b) w ciągu roku odbyły się 4 spotkania rekrutacyjne dla wolontariuszy, po których do grona wolontariatu Hospicjum dołączyło 6 
nowych wolontariuszy.
11) Świadczenie pomocy finansowej lub rzeczowej dla organizacji wymienionych w  8  §  ustęp 5).
Podopieczni Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy SPSK w Czerwiennym uczestniczyli w akcji mikołajowej organizowanej 
przez Fundację - 36 uczestników.
12) Kryteria świadczonej pomocy społecznej poprzez Fundację zawarte w § 8, pkt. 7): 
- rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających ich udzielenie
- potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy Fundacji są uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w 
możliwościach pomocy społecznej
- decyzje o kwalifikacji udzielonego świadczenia są podejmowane w drodze uchwały Zarządu Fundacji.
W ramach świadczonej pomocy społecznej Fundacja udzieliła pomocy finansowej dla podopiecznych fundacji na: zaspokojenie 
niezbędnych bieżących potrzeb, zakup lekarstw, zakup materiałów budowlanych, zakup odzieży, zakup sprzętu narciarskiego, 
zakup obuwia narciarskiego, remont pokoju, zakup podnośnika transportowo-kąpielowego, naprawę samochodu, nagrobek dla 
zmarłego Podopiecznego, leczenie stomatologiczne, wyjazd wakacyjny i zimowy, wyjazd na obóz. 
13) Organizowanie i finansowanie różnych form ochrony i upowszechniania intelektualnego dorobku księdza profesora Józefa 
Tischnera.
W ciągu roku organizacja upowszechniała dorobek intelektualny naszego Patrona poprzez:
a) prowadzenie strony internetowej jozeftischner.pl,                                                                    
b) publikację dzieł ks. J. Tischnera na stronie internetowej Hospicjum,
c) propagowanie dzieł ks. J. Tischnera wśród pracowników Fundacji i Podopiecznych,
d) dofinansowanie wydania numeru specjalnego czasopisma filozoficznego wydawanego przez Wydział Filozoficzny UPJP II w 
Krakowie „Logos i Ethos” pod tytułem Tischner-Kołakowski: dialog niedokończony,
e) zorganizowanie spotkania dla Pracowników i Wolontariuszy w Łopusznej, rodzinnej wsi naszego Patrona, dnia 19 czerwca z 
modlitwą przy grobie ks. J. Tischnera i Mszą Świętą w Parafii Przenajświętszej Trójcy w Łopusznej w intencji naszego Patrona i 
całego Hospicjum. W tym roku, tak jak w roku ubiegłym, spotkanie w Łopusznej miało nieco inny niż zazwyczaj charakter, 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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

Osoby prawne

240

2

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

ponieważ zabrakło na nim naszych Podopiecznych oraz ich Rodzin z powodu sytuacji epidemicznej.
14) Współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w celu pozyskiwania środków na działalność Statutową Fundacji:
a) W ciągu roku Fundacja współpracowała z następującymi firmami i instytucjami:
- 3R Recycling Solutions Sp. z o.o. SKA „Pomaganie przez ubranie” - pozyskiwanie środków pieniężnych ze zbiórki odzieży 
używanej,
- Fundacja Małych Stópek – pozyskiwanie pieluch, środków pielęgnacyjnych i chemii gospodarczej,
- Organizacja wolontaryjna „Zrobione z Miłością” – pozyskiwanie koców i pieluch,
- Parafia pw. św. Mikołaja w Krakowie – pozyskiwanie środków pieniężnych w ramach akcji „Kule św. Mikołaja”,
- Wspólnota Rodzin Karmelitańskich w Krakowie – pozyskiwanie środków pieniężnych w ramach akcji „Kule św. Mikołaja”,
- Payu i Paypal – pozyskiwanie środków pieniężnych poprzez darowizny online,
- Szkoła przy Ambasadzie RP w Brukseli – pozyskiwanie środków pieniężnych w ramach akcji „Składka zamiast kwiatka”, 
- Plantin Sp. z o.o. – dary rzeczowe w postaci produktów z jagody kamczackiej,
- Fundacja Siepomaga - pozyskiwanie środków pieniężnych,
- Biznes Boxing Polska - pozyskiwanie środków pieniężnych,
b) Fundacja pozyskała środki od osób prywatnych, które organizowały celowe akcje na rzecz Hospicjum:
- Pracownicy firmy Tipper Trans,
- Pracownicy Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 
- Nauczyciele i Pracownicy SP im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie,
- Stowarzyszenie ALL in UJ,
- Społeczność ZSM nr 4 w Krakowie,
- Uczniowie SP im. M. Kopernika w Wieliczce,
- Społeczność SP nr 1 w Nowym Targu,
- Społeczność WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie,
c) W celu promocji idei domowej opieki paliatywno-hospicyjnej oraz działalności Hospicjum, a także rozszerzenia grupy 
darczyńców, Fundacja podjęła działania reklamowe poprzez współpracę z:
- Kolportex – dystrybucja ulotek dot. 1% (166 000 sztuk) do domów jednorodzinnych na terenie Krakowa oraz do wybranych 
gmin i miejscowości województwa małopolskiego, 17.01 - 05.02.2021 roku, 
- 3M Konkret – przygotowanie materiałów druku bezadresowego 1%,
- Pitaxpl – wizytówka Fundacji w bazie OPP portalu PIT OPP,
- Radio Kraków – spot reklamowy na antenie radia w dniach 11.01 – 23.04 2021 r.
d) Fundacja pozyskiwała także fundusze ze zbiórek pieniężnych przeprowadzonych w trakcie okolicznych uroczystości: 2 zbiórki 
na pogrzebach, 12 zbiórek na ślubach.
15) Współpraca z innymi placówkami świadczącymi pomoc chorym dzieciom:
- Szkoła Przysposabiająca do pracy SPSK w Czerwiennem,
- Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia, 
- Fundacja Małych Stópek.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Opieka udzielana pacjentom w zakresie opieki 
paliatywnej i hospicyjnej w ramach hospicjum 
domowego dla dzieci i hospicjum perinatalnego. 
Pod opieką hospicjum domowego znajdują się 
dzieci cierpiące na nieuleczalne choroby, u 
których zostały wyczerpane wszelkie formy 
leczenia przyczynowego choroby podstawowej.  
Pacjenci  w swoich rodzinnych domach 
otrzymują pomoc i wsparcie ze strony Zespołu 
Rodzinnego: lekarza, pielęgniarki, psychologa, 
rehabilitanta, kapelana. Dyżur lekarski i 
pielęgniarski prowadzony jest całodobowo. 
Opieka perinatalna obejmuje rodzinę 
spodziewającą się narodzin nieuleczalnie 
chorego dziecka. Rodzice, u których w trakcie 
ciąży rozpoznano tzw. wadę letalną płodu 
otrzymują wszechstronną pomoc i wsparcie ze 
strony Zespołu Rodzinnego: lekarza, psychologa, 
kapelana.

86.21.Z 722 545,53 zł

2

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

Hospicjum w ramach swojej działalności pomaga 
rodzinom na bardzo wielu płaszczyznach. Otacza 
opieką całą rodzinę podopiecznego. Organizuje 
wyjazdy wakacyjne i zimowe, wspólne wyjazdy 
społeczności hospicyjnej i wyjazdy rodzinne, 
spotkania dla Mam i Ojców podopiecznych, 
grupy wsparcia dla Rodziców po stracie, które 
ułatwiają akceptację i adaptację do trudnej 
sytuacji życiowej. Wspieranie rodzin to również 
konkretna pomoc materialna, dostosowana do 
realnych potrzeb danej rodziny, przeanalizowana 
po kątem aktualnych możliwości finansowych 
Hospicjum.

88.99.Z 122 777,67 zł

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
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714 334,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 222 917,10 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 612 354,44 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 607 724,65 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 35,16 zł

e) pozostałe przychody 4 594,63 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 670 473,15 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 222 917,10 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
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2.4. Z innych źródeł 4 629,79 zł

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

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 188 171,40 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 894 177,27 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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 704 406,83 zł 894 177,27 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

2 248 785,17 zł 894 177,27 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,61 zł

455 203,71 zł

416,34 zł 0,00 zł

1 Koszt opieki hospicyjnej nad podopiecznymi 722 545,53 zł

2 Organizacja wyjazdów i spotkań dla rodzin podopiecznych 96 137,26 zł

3 Pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin podopiecznych 26 640,41 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

533 792,94 zł

108 177,96 zł

28 502,25 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 358 939,48 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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)

12 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)

9,86 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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28 osób1.3. 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)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

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)

0 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 274 738,45 zł

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

1 274 738,45 zł

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)

4 121,53 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) 

0,00 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 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)  

2 492,83 zł

15 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) 

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)

5 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

5 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

4 osób

11 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

573 386,84 zł

435 610,68 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

51 655,00 zł

- inne świadczenia 86 121,16 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 701 351,61 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 274 738,45 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

9 500,00 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

0,00 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)

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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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) 

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

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

0,00 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

7 746,98 zł

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

1 Udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej - opieka 
paliatywana i hospicyjna

Kompleksowe i całodobowe 
organizowanie i udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w 
warunkach ambulatoryjnych

Narodowy Fundusz Zdrowia 
Małopolski Oddział Wojewódzki w 
Krakowie

1 222 917,10 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Adam Maciej Cieśla - Prezes Zarządu 
Fundacji Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Krakowskie Hospicjum dla 
Dzieci Spółka z Ograniczoną 
Odpowiedzialnością

1228349500000
0      

ul. Różana 11/1, 30-305 Kraków 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-08-19
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