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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica UL. ODMĘTOWA Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-979 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 126437221

Nr faksu 126437221 E-mail w.glac@mhd.org.pl Strona www www.mhd.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-02-01

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12019762700000 6. Numer KRS 0000249071

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

Anna Nawrocka Prezes Zarządu TAK

Wojciech Glac Wiceprezes 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

Sławomir Kroczka Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Zofia Papużyńska Członek Rady Fundacji TAK

MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. nieodpłatne świadczenie opieki, wspieranie dzieci, młodzieży i młodych 
dorosłych, cierpiących na schorzenia ograniczające życie, w szczególności 
przez świadczenie czynności opiekuńczo- leczniczych, świadczenie opieki 
paliatywnej oraz pomoc ich rodzinom.
2. nieodpłatne zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób, o 
których mowa w punkcie 1 oraz umożliwianie im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka,
3. nieodpłatne wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych 
dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia 
ograniczające życie
4. nieodpłatne wprowadzanie i rozwijanie modelu świadczeń opiekuńczo- 
leczniczych i domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i 
młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą,
5. nieodpłatne świadczenie pomocy materialnej w stosunku do dzieci, 
młodzieży i młodych dorosłych, ciężko poszkodowanych w wyniku 
wypadków komunikacyjnych,
6. budowa i prowadzenie w Krakowie Centrum Opieki Wyręczającej dla 
Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci, wraz z Międzynarodowym 
Centrum Szkoleniowym Opieki Paliatywnej nad Dziećmi, będącymi 
wyrazem dążenia do wdrażania nowoczesnych form opieki nad 
nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie lub finansowanie ośrodków opieki nad dziećmi, 
młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i innych krajach, w szczególności 
ośrodków opiekuńczo-leczniczych i ośrodków opieki paliatywnej,
11. w tym budowę i prowadzenie Centrum Opieki Wyręczającej dla 
Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci, wraz z Międzynarodowym 
Centrum Szkoleniowym Opieki Paliatywnej nad Dziećmi, zlokalizowanego 
w Krakowie ( województwo Małopolskie, gmina Kraków), na działce 
ewidencyjnej nr 246/55 w obrębie ewidencyjnym 47, w jednostce 
ewidencyjnej Nowa Huta,
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 (obejmującego zarówno rodziny pacjentów 
”Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci „ , jak również rodziny dzieci, 
młodzieży i młodych dorosłych zmarłych w innych okolicznościach) - 
polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i 
duchowych świadczonej przez psychologów, lekarzy, pedagogów i 
duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego 
organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, 
pielgrzymek lub innych form terapii,
4. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie 
materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu działań opiekuńczo-
leczniczych i opieki paliatywnej,
5. prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki 
paliatywnej i leczenia bólu,
6. prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opiekuńczo-leczniczej, 
opieki paliatywnej i leczenia bólu,
7. współpracę w celu rozwoju działalności opiekuńczo-leczniczej i opieki 
paliatywnej:
a) z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami opiekuńczo-leczniczymi, 
hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi 
na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz 
ich rodzin w kraju i za granicą,
b) z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
8. organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży 
indywidualnych, jako form kształcenia w zakresie działalności opiekuńczo-
leczniczej i opieki paliatywnej dla personelu medycznego, pracowników 
ośrodków opiekuńczo-leczniczych, hospicjów oraz innych osób 
zainteresowanych tymi zagadnieniami ,
9. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla 
potrzeb działalności opiekuńczo-leczniczej oraz opieki paliatywnej,
10. prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu 
medycznego oraz rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych 
dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu, a 
także dla innych ośrodków opiekuńczo-leczniczych lub hospicjów,
11. pomoc materialną i organizacyjną dla podmiotów świadczących usługi 
w zakresie objętym celami Fundacji,
12. prowadzenie i rozwijanie działalności pożytku publicznego, z której 
dochody będą przeznaczane wyłącznie na realizację zadań należących do 
sfery zadań publicznych w ramach realizacji celów statutowych,
13. prowadzenie działalności gospodarczej, jako dodatkowej w stosunku 
do działalności pożytku publicznego, z której nadwyżka przychodów nad 
kosztami przeznaczana będzie na realizację działalności pożytku 
publicznego.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

B.1. Opieka medyczna 
 Realizację celów statutowych w tym zakresie  zapewniało Przedsiębiorstwo Lecznicze Zakład Opieki  
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Zdrowotnej Małopolskie Hospicjum dla Dzieci wpisany  do rejestru  zakładów opieki zdrowotnej 
Wojewody Małopolskiego pod numerem księgi rejestrowej 1201667  
i który w roku 2016 działał w oparciu o  kontrakt zawarty z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 W okresie sprawozdawczym opieka domowa  realizowana  była  przez stały zespół hospicyjny  
składający się z :
-   3 lekarzy 
-   4 pielęgniarek 
-   3 fizjoterapeutów
-   2 psychologów 
-   1 pracownika socjalnego
-   1 duchownego  
 Domowa opieka hospicyjna  realizowana przez    Małopolskie Hospicjum dla Dzieci prowadzona jest  w 
systemie ciągłym ( 24 godziny na dobę, przez 7 dni  w tygodniu), będąc dla pacjentów całkowicie 
bezpłatną. 

B.1.1 Pacjenci

W 2016  roku  domową opieką hospicyjną objęto 57 pacjentów (dzieci i młodzi dorośli -  w wieku od  5 
m-cy do 26 lat ). Przyjęto 7 nowych pacjentów, pozostałą grupę stanowiły dzieci leczone w latach 
poprzednich. 
W 2016 roku:
 zmarło  4  dzieci ,
 wypisano  3 dzieci   - jedno   w związku z podjęciem terapii eksperymentalnej 
                                  - dwoje z powodu poprawy stanu zdrowia  
W okresie sprawozdawczym   zrealizowano  17309  osobodni domowej  opieki hospicyjnej. (umowa 
zawarta  z Narodowym  Funduszem  Zdrowia  opiewała na  15372 osobodni opieki )
Wszystkie dzieci  objęte opieką paliatywno - hospicyjną   cierpiały  na schorzenia , które w świetle  
współczesnej wiedzy medycznej mają  charakter nieuleczalny  i ograniczający życie, kwalifikujące do   
objęcia  domową opieką paliatywną, zgodnie z kryteriami  określonymi  przez Ministra Zdrowia i 
Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia.
Dzieci objęte opieką  Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w roku 2016
 Lp.
pacjent
miejsce zamieszkania
Wiek w chwili przyjęcia
Rozpoznanie(wg  ICD 10)
Data przyjęcia
Czas opieki hospicyjnej, łącznie w dniach
 Data zgonu  ( Z )
 Data wypisu (W ) 
1
M.S.
Kraków
4 lata
Zespół wad wrodzonych
( Q 03.1)
18.08.2006
3783
2
M.Cz.
Kraków
3 lata
Choroba neurodegeneracyjna
( E 75.4)
21.08.2006
3681
3
Ł.P.
30 km od Krakowa
16 lat
Choroba metaboliczna
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( E 76.1 )
14.05.2007
3511
4
A.P.
40 km od Krakowa
  9 lat
Ciężka postać mózgowego porażenia dziecięcego
(  G 80 )
21.05.2007
3481
5
G.M.
60 km od Krakowa
10 m-cy
Dysplazja płucna
( P 27.1 )
08.08.2007
3009
14.08.2016(W)
6
P.K.
25 km od Krakowa
 7 lat
Encefalomielopatia
( G 31.8)
21.09.2007
3348
7
S.M.
30 km od Krakowa
11 lat
Encefalopatia
( Y 88.0)
26.10.2007
3349
9
G.G
60 km od Krakowa
6 m-cy
Mnogie wady rozwojowe
(Q89.7)
09.07.2008
2977
10
W.L
85 km od Krakowa
4 m-ce
Aberracja chromosomalna 
( Q90.0)
27.05.2009
2704
11
T.F.
Kraków
17 lat
Wrodzona wada rozwojowa układu nerwowego             ( Q05.2)
14.09.2009
2610
12
D.S.
Kraków
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10 m-cy
Encefalopatia
(G93.4)
11.12.2009
2333
13
A.S.
40 km od
Krakowa
1,5 m-ca
Aberracja chromosomalna 
( Q91.0)
20.01.2010
2532
14
W.U.
30 km od
Krakowa 
14 lat
Dystrofia mięśniowa 
( G71.0)
10.06.2010
2350
15
M.R.
45 km od 
Krakowa
7 m-cy
Wrodzona wada rozwojowa układu nerwowego   
( Q05.2)
27.08.2010
2264
16
B.C.
Kraków
1,5 m-ca 
Uszkodzenie  CNS 
( P91.0)
30.08.2010
2269
17
M.M
15 km od
Krakowa 
8 lat
Ciężka postać mózgowego porażenia dziecięcego
(  G 80 )
2.03.2011
      1969 
18
S.D.
75 km od 
Krakowa 
2 lata
Wrodzona wada rozwojowa układu nerwowego   
( Q07.0)
9.05.2011
1982
19
K.B.
Kraków
17 lat
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Ciężka postać mózgowego porażenia dziecięcego
(  G 80 )
17.05.2011
2048
20
H.D.
100 km od Krakowa 
3 lata 
Dystrofia mięśniowa 
( G71.3)
7.06.2011
2002
21
S.C.
55 km od Krakowa 
4 lata 
Zaburzenia metaboliczne     ( E88.8)
22.11.2011
1855
22
P.Ś.
55 km od Krakowa
16 lat
Ciężka postać mózgowego porażenia dziecięcego
(  G 80 )
27.02.2012
1691
23
J.U
65 km od Krakowa
 5 lat 
Encefalopatia
(G93.4)
18.04.2012
1677
24
A.S.
40 km od Krakowa 
2 m-ce
Wodogłowie wrodzone
(Q03)
01.05.2012
1600
25
K.T
50 km od Krakowa
8 m-cy 
Przewlekła niewydolność oddechowa( J96)
13.08.2012
1564
26
P.K.
40 km od
Krakowa
12 m-cy
Wielowadzie ( Q89.7)
25.04.2013
1362
27
J.P.
Kraków
3 lata
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Choroba nowotworowa
( C49.0 )
14.05.2013
1187
28
A.G.
40 km od
Krakowa
3 m-ce
Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek (Q04.3)
27.05.2013
1259
29
A.G
100 km od
Krakowa
3 lata
Nieoperacyjna wada serca 
         ( Q21.1)
27.06.2013
1003
04.04.2016(Z)
30
M.K.
70 km od Krakowa 
12 m-cy
Dysplazja płucna
(P 27.1)
03.07.2013
1238
31
K.D.
Kraków
3 lata
Wielowadzie ( Q04.4)
25.07.2013

929
19.05.2016 (Z )
32
T.G.
80 km od Krakowa
3m-ce
Aberracja chromosomalna
(Q99.8)
11.01.2014
1015
33
M.Sz.
Kraków
5 m-cy
Dysplazja oskrzelowo – płuca  (P27.1)
20.03.2014
938
34
E.Sz.
75 km od Krakowa
15 m-cy
Dysplazja oskrzelowo – płuca  (P27.1)
23.06.2014
830
35
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J. B.
60 km od Krakowa
6 lat
Zespół wad wrodzonych
( Q87,8)
17.02.2015
647
36
K. M.
60 km od Krakowa
5 m-cy
Dysplazja oskrzelowo – płucna  (P27.1)
16.02.2015
545
14.08.2016(W)
37
A. Z.
Kraków
2,5 lat
Zespół wad wrodzonych 
( Q87.1)
25.02.2015
678
38
      W. M.
60 km od Krakowa
7 lat
Zespół wad wrodzonych 
( Q87.1)
9.03.2015
661
39
K. Z.
60 km od Krakowa
6 lat
Encefalopatia ( G93.1 )
10.04.2015
618
40
A. C.
70 km od Krakowa
5 m-cy
Dysplazja oskrzelowo – płuca  (P27.1)
22.04.2015
560
41
J. G.
Kraków
3 m-ce
Dysplazja oskrzelowo – płuca  (P27.1)
25.06.2015
536
42
M. G.
105 km od Krakowa
12 m-cy
Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek (Q04.3)
3.07.2015
248
17.03.2016 (Z)
43
M. H.
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Krakow
6 lat
Aberracja chromosomalna
(Q91.3)
14.07.2015
501
17.12.2016 (Z)
44
S. S.
80 km od Krakowa
3 m-ce
Osteochondrodysplazja( Q77.8)
25.07.2015
490
45
M. P.
Kraków
4 lata
Aberracja chromosomalna
(Q99.8)
6.08.2015
512
46
M. G.
50 km od Krakowa
22 m-ce
Wada rozwojowa mózgu (Q04.8)
23.10.2015
376
47
M. K.
50 km od Krakowa
10 lat
Wielowadzie (Q89.7)
29.10.2015
426
48
J. A.
Kraków
7 m-cy
Wodogłowie (G 91.8 )
5.11.2015
399
49
L. M.
65 km od Krakowa
3 m-ce
Encefalopatia (G 93.4 )
17.11.2015
193
21.06.2016 (W)
50
P. S.
80 km od Krakowa
5 m-cy
Encefalopatia (G 93.4 )
16.12.2015
380
      51
   H.M.
60 km od Krakowa
7 m-cy
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Wodogłowie ( G91.8)
15.01.2016
        304
     52
    S.J
Kraków
11 lat
Ciężka postać mózgowego porażenia dziecięcego
(  G 80 )
20.01.2016
300
53
D.T.
50 km od Krakowa 
13 lat
Ciężka postać mózgowego porażenia dziecięcego
(  G 80 )
16.05.2016
224
54
K.Z.
60 km od Krakowa 
9 m-cy
Encefalopatia (G 93.4 )
28.06.2016
176
      55
Cz.Z.
Kraków 
5 m-cy
Encefalopatia (G 93.4 )
27.08.2016
80
56
W.L.
Kraków
13 lat
Choroba metaboliczna
( E 76.1 )
16.09.2016
81
57
Z.P.
60 km od
Krakowa
12 lat
Ciężka postać mózgowego porażenia dziecięcego
(  G 80 )
03.10.2016
89
W okresie  sprawozdawczym zespół hospicyjny  Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci  
 8216  razy udzielał  porad i konsultacji dzieciom i/lub rodzinom objętym opieką  : 
•  4515 - pielęgniarki
•  1053 -  lekarze
•  1730 -  fizjoterapeuci 
•   156 -  pracownik socjalny
•   627 -  psychologowie
•   135 -   kapelan

B.1.2. Sprzęt medyczny
 Wszystkim rodzinom których dzieci  znajdowały się  pod opieką  Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci   
całkowicie bezpłatnie udostępniono  specjalistyczny sprzęt medyczny  konieczny do prowadzenia 
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bezpiecznej i efektywnej  opieki domowej nad nieuleczalnie chorym dzieckiem. Koszty materiałów 
eksploatacyjnych, obowiązkowych przeglądów  
i ewentualnych napraw w całości ponosiła Fundacja 
W 2016 roku  Fundacja dysponowała następującym sprzętem dla realizacji zadań hospicjum 
domowego: 

W 2016 roku  Fundacja dysponowała następującym sprzętem : 
Kategoria sprzętu Ilość 
/ w szt./
ssak  medyczny  41
nebulizator  26
materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy 6
materac przeciwodleżynowy 
typu ROHO 14
koncentrator tlenu 20
Pulsoksymetr 9
agregat  prądotwórczy  5
asystor kaszlu 4
nawilżacz powietrza 2
glukometr 2
łóżko rehabilitacyjne wielopozycyjne 5
respirator wraz z nawilżaczem  1
pompa infuzyjna  4

W związku z powołaniem nowej jednostki organizacyjnej Fundacji, a to: Centrum Opieki Wyręczającej 
dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci, prowadzącej działalność w formie stacjonarnej, w ramach 
ośrodka w Krakowie, przy ul. Odmętowej 4,
wyposażenie w sprzęt specjalistyczny powiększyło się w 2016 roku o poniższe pozycje: 

L.p.
 Nazwa urządzenia Producent Typ Ilość
1 Aparat do drenażu limfatycznego MEDEX Senator Professional 3D 1
2 Aparat do znieczulania ogólnego Dräger Tiro Fabius 1
3 Aparat rtg stomatologiczny puktowy CEFLA s.c. MYRAY RX DC EXTEND 1
4 Ciśnieniomierz automatyczny OMRON M2 Basic 1
5 Defibrylator Physio Control LifePak 20e 1
6 Glukometr Accu-Chek Aviva 59119820002 1
7 Inhalator OMRON A3 Complete 4
8 Inhalator SOHO MidiNeb 1
9 Kardiomonitor Dräger Delta Infinity 2
10 Kolumna Dräger Agila 1
11 Kolumna Dräger Movita 1
12 Kozetka lekarska Stiegelmeyer Sego 1
13 Lampa bezcieniowa 
sufitowa dwuramienna Dräger Polaris 500
Polaris 700 1
14 Łóżko  szpitalne Stiegelmeyer SOILID 2S 5
15 Łóżeczko dziecięce Stolter  -- 3
16 Łóżko z elektryczną regulacją Konkret Eleganza Smart 1
17 Myjnia-dezynfektor do basenów GETINGE FD1800 1
18 Myjnka ultradzwiekowa CEFLA s.c. TETHYS H10 1
19 Pompa infuzyjna BBRAUN Perfusor Space
8713030 2
20 Pulsoksymetr Envitec MySignS 2
21 Skaner do płytek rtg DURR DENTAL VistaScan Mini Easy 1
22 Sterylizator parowy Stern Weber SW 22T 1
23 Stół zabiegowy z przystawkami Medicor-Pol Golem 4S 1
24 Termometr bezdotykowy    INTEC*HM 468 BASIC 2
25 Unit stomatologiczny Stern Weber S220TR 1
26 Wózek do transportu chorych Stiegelmeyer Mobilo Plus 1
27 Zgrzewarka  MILLSEAL M7B210001 1
B.1.3 Samochody 
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 Sprawowanie odpowiedzialnej i skutecznej   domowej  opieki hospicyjnej  nad nieuleczalnie chorymi 
dziećmi  na terenie całej Małopolski wiąże się z koniecznością   posiadania własnych środków 
transportu. Samochody są niezbędnym  środkiem transportu dla zespołu hospicyjnego do domów dzieci 
objętych opieką, służą one również do przewozu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.  
 W 2016 roku Fundacja  posiadała  8 samochodów osobowych   (Fiat Panda – 6 szt, Fiat Doblo – 1 szt. 
Skoda Octavia - 1 szt.).  
 W grudniu 2016 roku Zarząd Fundacji podjął decyzję o konieczności wymiany floty pojazdów ze 
względu na wysoki poziom zużycia i rosnące koszty serwisowania. 
W 2016 roku sprzedane zostały 3 pojazdy Fiat Panda.
 W grudniu 2016 roku zawarto umowę leasingu 6 pojazdów Toyota YARIS.
 Fundacja nie zatrudnia zawodowych kierowców. Wszystkie koszty związane 
z eksploatacją taboru samochodowego (ubezpieczenia, paliwo, przeglądy, materiały eksploatacyjne, 
niezbędne naprawy) Fundacja w całości pokrywała ze środków własnych. 
B.2. Pomoc socjalna
 Rodzice dzieci objętych opieką  Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci nie ponoszą żadnych kosztów z nią 
związanych. Poza nieodpłatnym użyczeniem specjalistycznego  sprzętu medycznego wszyscy 
podopieczni objęci  opieką hospicyjną  otrzymywali zakupione przez Fundację niezbędne środki 
opatrunkowe, środki higieny i  sprzęt jednorazowego użytku. Ze środków Fundacji pokrywane były 
również koszty wszystkich niezbędnych badań pracownianych oraz koszty transportu medycznego  na 
konieczne konsultacje w ośrodkach specjalistycznych 
 Fundacja udzieliła również pomocy finansowej (w formie zasiłków pogrzebowych)  rodzinom dzieci 
zmarłych pod opieką hospicjum. Wartość  pomocy socjalnej Fundacji wyniosła w 2016 roku: 19.742,43 
zł 
 Fundacja przekazała również swoim podopiecznym sprzęt rehabilitacyjny ( wózki, balkoniki, krzesełka 
rehabilitacyjne itp. ),  zabawki i  odzież ofiarowaną  przez darczyńców.

B.3.1. Wolontariat i eventy
Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w ramach swojej statutowej działalności rozwija
ideę wolontariatu, jako bezpośredniej formy niesienia pomocy nieuleczalnie chorym
dzieciom. Grupa Wolontariuszy sprawujących opiekę bezpośrednią i akcyjnych to po nad
dwieście osób. Trzon zespołu wolontariuszy tworzą licealiści i studenci, a wraz z nimi
uczniowie gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli.

Wolontariusze MHD, oprócz bezpośredniej pomocy Pacjentom i ich Rodzinom
organizują liczne akcje na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci, sprawują bezpośrednią opiekę
nad ich rodzinami, a przede wszystkim niosą uśmiech i młodzieńczą radość wszędzie gdzie
się pojawiają, pokazując całemu światu, że wolontariat dodaje nam skrzydeł!
Od 2008 roku w ramach wolontariatu MHD działa stale kilka grup, o różnych profilach
działania.
Wolontariusze MHD oprócz działań bezpośrednich na rzecz opieki nad
podopiecznymi i ich rodzinami, realizują projekty związane z promowaniem idei opieki
hospicyjnej, a także akcjami fundraising’owymi na rzecz statutowej działalności hospicjum,
m.in. zbiórkami publicznymi, koncertami charytatywnymi, etc.
Nadmienić należy, że wszelkie organizowane przez MHD eventy przygotowywane
i koordynowane są przez wolontariuszy.
Ważniejsze wydarzenia w 2016 roku to:

Luty 2016
IV Happening „Serce od Hospicjum”
14 lutego w Krakowie wolontariusze MHD, po
raz drugi zorganizowali happening promujący
idee opieki hospicyjnej. Tego dnia w centrum
miasta rozdawane były serduszka origami,
które przez cały rok składali przyjaciele
naszego Hospicjum w całej Polsce..
Ferie dla rodzeństwa pacjentów
Dzięki wsparciu kancelarii Oleś & Rodzynkiewicz
Radcowie Prawni oraz Towarzystwa Funduszy
Inwestycyjnych Forum s.a. zorganizowaliśmy zimowy
wyjazd dla 14 sióstr i braci Pacjentów. Wśród atrakcji
znalazły się nauka jazdy na nartach, wycieczki, gry i
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zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, prace
plastyczne i wiele, wiele innych wspaniałości
Kwiecień 2016
IV  Aukcja charytatywna „Budujemy Radość Dzieciom”
Podczas podczas 44. Targów Budownictwa w Centrum Targowym Chemobudowa
s.a w Krakowie odbył się Finał IV Akcji „ Budujemy
Radość Dzieciom”. Przedmiotem licytacji był dom
wykonany w technice szkieletu drewnianego,
podarowany już po raz trzeci przez Pana Wojciecha
Mętla. Całkowity dochód z licytacji został przekazany
na rzecz budowy Centrum Opieki Wyręczającej.

Maj 2016 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 10-lecia 
MHD „Opieka hospicyjna nad dziećmi w Polsce 
– dokonania, wyzwania, perspektywy”
10 maja odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa Konferencja 
Naukowa z okazji jubileuszu 10 lecia MHD. 
Wystąpienia wygłosiło ponad 40-stu naukowców 
z Polski i z zagranicy. 

Koncert z okazji jubileuszu MHD „ Kołysanka dla…”
10 maja w Filhramonii Krakowskiej odbył się charytatywny 
koncert z okazji jubileuszu MHD, w którym wystąpiło ponad 50 artystów. 

Czerwiec 2016 
Kolorowy  Marsz w Dobczycach
20 czerwca w Dobczycach odbył się
„Motylowy Marsz”, w którym udział wzięli
uczniowie szkoły podstawowej, jako
podziękowanie dla mieszkańców miasta za
wspieranie działalności MHD.

Sierpień 2016 
Letnia kolonia dla rodzeństwa pacjentów
W lipcu, Kancelarii Oleś & Rodzynkiewicz
Radcowie Prawni oraz Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych Forum s.a.
zorganizowaliśmy kolejny wyjazd dla
rodzeństwa naszych pacjentów. Tym razem
dzieciaki pojechały nad morze

Październik 2016
Dzień Dziecka Utraconego
Jak co roku, na krakowskim Rynku,
tym razem, 14 października zorganizowaliśmy
obchody Dnia Dziecka Utraconego, dla
wspomnienia wszystkich dzieci, które
odeszły.

Grudzień 2015
Święty Mikołaj u naszych Pacjentów
11 grudnia, w Auli Kampusu Szkolnego w Wieliczce 
Święty Mikołaj
odwiedził wszystkich naszych pacjentów i
ich rodzeństwo. W tym dniu odbyło się także
coroczne świąteczne spotkanie wszystkich
rodzin objętych opieką MHD.

Uroczyste otwarcie Centrum Opieki Wyręczającej
15 grudnia odbyła się uroczystość otwarcia naszego Centrum. 
Pierwszego ośrodka w Polsce realizującego kompleksową opiekę wyręczającą
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B.3.2. Projekty realizowane w 2016 roku

I. Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci
W okresie sprawozdawczym Małopolskie Hospicjum dla Dzieci kontynuowało zaawansowane prace nad 
realizacją projektu budowy w Krakowie pierwszego i jedynego w Polsce Centrum Opieki Wyręczającej 
dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci 
wraz z Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Opieki Paliatywnej nad Dziećmi.
W okresie sprawozdawczym zakończona została budowa i wyposażanie  obiektu. 
W 2016 roku obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. 15 grudnia 2016 roku odbyła się uroczystość 
oficjalnego otwarcia obiektu, mogącego w jednym czasie przyjąć 13 pacjentów w ramach pobytu, 
gwarantując także opiekę specjalistyczną w ramach Sali zabiegowej.
Budowa współfinansowana była ze środków przyznanego 2014 grantu na rzecz realizacji projektu pn. 
„Respite Care Center for Terminally and Incurably Ill Children”, przez duńskie The Velux Foundations. W 
2016 roku projekt dofinansowany został przez Gminę Miejską Kraków oraz Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów. 
II. Współpraca z Ukraińską fundacją „Asocjacja Opieki Paliatwynej i Hospicyjnej”
w Kijowie
W okresie sprawozdawczym Małopolskie Hospicjum dla Dzieci kontynuowało
autorski projekt rozwojowy, polegający na systematycznym wsparciu merytorycznym
działalności Asocjacji Opieki Paliatwynej i Hospicyjnej, jako prekursora opieki hospicyjnej
nad dziećmi na Ukrainie.
Należy nadmienić, że Asocjacja, utworzyła pierwsze na Ukrainie dziecięce hospicjum,
działające w oparciu o standardy zaczerpnięte z działalności MHD.
III. Centrum Pomocy Prawnej dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
Małopolskie Hospicjum dla Dzieci prowadzi od 2014 roku program bezpłatnych porad
prawnych, otwarty dla wszystkich rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Prawnicy – wolontariusze, praktykujący w najlepszych krakowskich i małopolskich
Kancelariach, udzielają porad i wskazówek, a także pomagają w przygotowaniu
podstawowych pism procesowych.
Zasadą dla udzielenia pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych jest,
by rozpatrywana sprawa dotyczyła bezpośrednio niepełnosprawnego dziecka, jego praw,
przywilejów, interesów, sporów z organem administracji lub ZUS.

IV. Program wsparcia dla rodzin po stracie dzieci
W 2016 roku  Fundacja kontynuowała realizację programu wsparcia dla rodzin po stracie
dzieci.
Grupa wsparcia skupia rodziny, które przeżywają żałobę po stracie dziecka.
Dedykowana jest wszystkim rodzicom, ale także innym bliskim. Grupa jest otwarta dla rodzin
wszystkich dzieci, które odeszły – tych kilkumiesięcznych, kilku czy kilkunastoletnich
i tych całkiem dorosłych..
Formy wsparcia w ramach programu:
Spotkania rodzin po stracie dziecka
Spotkania organizujemy raz w miesiącu, zwykle w drugi piątek miesiąca, w siedzibie
Fundacji, na os. Młodości 10. Chęć uczestnictwa trzeba wcześniej zgłosić mailowo –
psycholog@mhd.org.pl lub telefonicznie.
Indywidualne konsultacje psychologiczne
Tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w spotkaniach grupowych,
zapraszamy na indywidualne konsultacje psychologiczne.
Telefon zaufania
Psycholog Fundacji dostępny jest w ramach dyżurów telefonicznych, dla osób
potrzebujących wsparcia. Poza dyżurami numer jest również czynny.
Można dzwonić z krótkimi pytaniami, sprawami organizacyjnymi, albo jeśli sprawa ma
charakter pilny, niecierpiący zwłoki.
Forum internetowe
W ramach witryny Fundacji, założone jest i prowadzone ogólnodostępne forum
internetowe, dedykowane osobom po stracie i przeżywającym żałobę.

V. Współpraca z ośrodkami akademickimi
W 2016 roku Fundacja rozpoczęła współpracę z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, której studenci kierunku lekarskiego odbywali praktyki i zajęcia, prowadzone przez 
pracowników Hospicjum. 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

100000

1000

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dot.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W okresie sprawozdawczym kontynuowana była współpraca z Wydziałem Pedagogicznym 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w tym zwłaszcza Instytutem Pracy Socjalnej, którego 
studenci odbywali praktyki i realizowali projekty edukacyjne na rzecz podopiecznych Fundacji. 
B.3.4. Działalność informacyjna fundacji w 2016 roku
W okresie sprawozdawczym, w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2016 roku,
Małopolskie Hospicjum dla Dzieci prowadziło, jak co roku kampanię informacyjną dotyczącą
możliwości przekazania na rzecz działalności pożytku publicznego 1% podatku.
W 2014 roku kampanię informacyjną wsparła po raz kolejny Amabasadorka MHD –
aktorka Joanna Koroniewska, biorąc udział w realizacji spotów radiowych i telewizyjnych,
które zyskały wyoski wspólczynnik wyświetleń na kanałach new media , będących
własnością MHD, w tym na kanale You Tube.
Kampania w sieci Internet prowadzona z wykorzystaniem witryny internetowej:
www.mhd.org.pl
Jednocześnie, prowadzony był fanpage fundacji w portalu Facebook.
Obok kampanii z wykorzystaniem mediów elektronicznych, równolegle realizowana
była kampania tradycyjna, oparta na przekazie graficznym w systemach indoor i outdoor.
Ponadto w 2016 roku realizowana była kampania "Pomagamy cichym bohaterom" promująca opiekę 
wyręczająca i działalność powołanego ośrodka.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej 1. nieodpłatne 
świadczenie opieki, 
wspieranie dzieci, 
młodzieży i młodych 
dorosłych, cierpiących 
na schorzenia 
ograniczające życie, w 
szczególności przez 
świadczenie czynności 
opiekuńczo- 
leczniczych, 
świadczenie opieki 
paliatywnej oraz pomoc 
ich rodzinom.

88.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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2. nieodpłatne 
zaspokajanie 
niezbędnych potrzeb 
życiowych osób, o 
których mowa w 
punkcie 1 oraz 
umożliwianie im 
bytowania w 
warunkach 
odpowiadających 
godności człowieka,
3. nieodpłatne 
wspieranie w żałobie 
rodzin dzieci, młodzieży 
i młodych dorosłych, 
którzy zmarli z powodu 
innych przyczyn niż 
schorzenia 
ograniczające życie
4. nieodpłatne 
wprowadzanie i 
rozwijanie modelu 
świadczeń opiekuńczo- 
leczniczych i domowej 
opieki paliatywnej nad 
dziećmi, młodzieżą i 
młodymi dorosłymi w 
Polsce i za granicą,
5. nieodpłatne 
świadczenie pomocy 
materialnej w stosunku 
do dzieci, młodzieży i 
młodych dorosłych, 
ciężko poszkodowanych 
w wyniku wypadków 
komunikacyjnych,
6. budowa i 
prowadzenie w 
Krakowie Centrum 
Opieki Wyręczającej dla 
Przewlekle i 
Nieuleczalnie Chorych 
Dzieci, wraz z 
Międzynarodowym 
Centrum Szkoleniowym 
Opieki Paliatywnej nad 
Dziećmi, będącymi 
wyrazem dążenia do 
wdrażania 
nowoczesnych form 
opieki nad nieuleczalnie 
chorymi dziećmi i ich 
rodzinami.

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. nieodpłatne 
świadczenie opieki, 
wspieranie dzieci, 
młodzieży i młodych 
dorosłych, cierpiących 
na schorzenia 
ograniczające życie, w 
szczególności przez 
świadczenie czynności 

88.99.Z
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opiekuńczo- 
leczniczych, 
świadczenie opieki 
paliatywnej oraz pomoc 
ich rodzinom.
2. nieodpłatne 
zaspokajanie 
niezbędnych potrzeb 
życiowych osób, o 
których mowa w 
punkcie 1 oraz 
umożliwianie im 
bytowania w 
warunkach 
odpowiadających 
godności człowieka,
3. nieodpłatne 
wspieranie w żałobie 
rodzin dzieci, młodzieży 
i młodych dorosłych, 
którzy zmarli z powodu 
innych przyczyn niż 
schorzenia 
ograniczające życie
4. nieodpłatne 
wprowadzanie i 
rozwijanie modelu 
świadczeń opiekuńczo- 
leczniczych i domowej 
opieki paliatywnej nad 
dziećmi, młodzieżą i 
młodymi dorosłymi w 
Polsce i za granicą,
5. nieodpłatne 
świadczenie pomocy 
materialnej w stosunku 
do dzieci, młodzieży i 
młodych dorosłych, 
ciężko poszkodowanych 
w wyniku wypadków 
komunikacyjnych,
6. budowa i 
prowadzenie w 
Krakowie Centrum 
Opieki Wyręczającej dla 
Przewlekle i 
Nieuleczalnie Chorych 
Dzieci, wraz z 
Międzynarodowym 
Centrum Szkoleniowym 
Opieki Paliatywnej nad 
Dziećmi, będącymi 
wyrazem dążenia do 
wdrażania 
nowoczesnych form 
opieki nad nieuleczalnie 
chorymi dziećmi i ich 
rodzinami.

ochrona i promocja 
zdrowia, w tym działalność 
lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 

1. nieodpłatne 
świadczenie opieki, 
wspieranie dzieci, 
młodzieży i młodych 

86.90.E
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2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, 788 i 905)

dorosłych, cierpiących 
na schorzenia 
ograniczające życie, w 
szczególności przez 
świadczenie czynności 
opiekuńczo- 
leczniczych, 
świadczenie opieki 
paliatywnej oraz pomoc 
ich rodzinom.
2. nieodpłatne 
zaspokajanie 
niezbędnych potrzeb 
życiowych osób, o 
których mowa w 
punkcie 1 oraz 
umożliwianie im 
bytowania w 
warunkach 
odpowiadających 
godności człowieka,
3. nieodpłatne 
wspieranie w żałobie 
rodzin dzieci, młodzieży 
i młodych dorosłych, 
którzy zmarli z powodu 
innych przyczyn niż 
schorzenia 
ograniczające życie
4. nieodpłatne 
wprowadzanie i 
rozwijanie modelu 
świadczeń opiekuńczo- 
leczniczych i domowej 
opieki paliatywnej nad 
dziećmi, młodzieżą i 
młodymi dorosłymi w 
Polsce i za granicą,
5. nieodpłatne 
świadczenie pomocy 
materialnej w stosunku 
do dzieci, młodzieży i 
młodych dorosłych, 
ciężko poszkodowanych 
w wyniku wypadków 
komunikacyjnych,
6. budowa i 
prowadzenie w 
Krakowie Centrum 
Opieki Wyręczającej dla 
Przewlekle i 
Nieuleczalnie Chorych 
Dzieci, wraz z 
Międzynarodowym 
Centrum Szkoleniowym 
Opieki Paliatywnej nad 
Dziećmi, będącymi 
wyrazem dążenia do 
wdrażania 
nowoczesnych form 
opieki nad nieuleczalnie 
chorymi dziećmi i ich 
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 5,236,992.23 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,203,927.89 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 64.41 zł

e) Pozostałe przychody 3,032,999.93 zł

2,988,935.13 zła) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 667,859.31 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,001,568.33 zł

rodzinami.
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1,012,633.20 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 564,833.38 zł

0.00 zł

260,345.30 zł

228,682.98 zł

31,807.10 zł

0.00 zł

43,998.00 zł

2.4. Z innych źródeł 2,731.21 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 108,081.25 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 654,112.11 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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,848,180.22 zł 654,112.14 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

1,847,468.52 zł 654,112.14 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

593.70 zł

0.00 zł

1 Kompleksowa opieka hospicyjna nad dziećmi ( lekarska, rehabilitacyjna, psychologiczna) nad 
pacjentami

616,565.37 zł

2 Zakup artykułów medycznych, środków opatrunkowych i innych niezbędnych do prowadzenia 
opieki nad pacjentami

40,546.74 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 356,459.37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

f) pozostałe koszty ogółem 118.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

14.0 osób

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

106,375.58 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

11.0 etatów
14.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

90.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

90.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 825,429.06 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

680,329.03 zł

452,511.35 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

137,250.00 zł

90.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

90.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

27.00 osób
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- inne świadczenia 90,567.68 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 145,100.03 zł

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

48,462.06 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 48,462.06 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)

12,473.62 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

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

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)

68,785.76 zł

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

6,751.56 zł

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

0.00 zł

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

Całość wynagrodzeń wypłacanych w Fundacji związana 
jest z realizacją celów statutowych i celów pożytku 
publicznego. 
Zespół Fundacji składał się w 2016 rok z
- 3 lekarzy
- 4 pielęgniarek
- 3 fizjoterapeutów
- 2 psychologów 
- 1 pracownika socjalnego
- 1 duchownego 
- 2 osób w zarządzie 
- 1 koordynatora wolontariatu

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

12,150.00 zł
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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

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

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)

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

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

1 Utworzenie Centrum Opieki 
Wyręczającej dla Przewlekle 
i Nieuleczalnie Chorych 
Dzieci w Krakowie

Utworzenie Centrum Opieki 
Wyręczającej dla Przewlekle i 
Nieuleczalnie Chorych Dzieci w 
Krakowie

Prezydent Miasta Krakowa - Gmina 
Miejska Kraków

500,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Dokończenie budowy i 
wyposażenia Centrum 
Opieki Wyręczającej dla 
Przewlekle i Nieuleczalnie 
Chorych Dzieci w Krakowie

Dokończenie budowy i 
wyposażenia Centrum Opieki 
Wyręczającej dla Przewlekle i 
Nieuleczalnie Chorych Dzieci w 
Krakowie

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 499,927.56 zł

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

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

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.mhd.org.pl oraz na Facebook.

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

organizacji

Anna Nawrocka - Prezes Zarządu 

Wojciech Glac - Wiceprezes 
Zarządu 

30.06.2017 roku

Data wypełnienia sprawozdania 2017-06-30
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