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I.     Informacje ogólne 

Fundacja „Małopolskie Hospicjum dla Dzieci” z siedzibą w Krakowie 

(do dnia 1 września 2008 roku działająca pod nazwą: „Centrum Hospicyjne i Opiekuńczo-Lecznicze dla Dzieci 

im. Ojca Pio” ) 

Adres :  ul Czerwonego Kapturka 10 ; 31-711 Kraków  

            (biuro  :  os Na Skarpie 66 ; 31-916 Kraków ) 

Wpis do KRS :        Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru    

                            Sądowego  w Krakowie  w dniu   16 stycznia  2006 roku pod numerem  0000249071.                             

REGON :               120197627  

NIP:                      6782972883     

Zarząd  Fundacji:    Prezes Zarządu  -       Anna  Nawrocka   

                            Członek Zarządu  -     Wojciech Glac  

Rada Fundacji:       Przewodniczący Rady  -   Andrzej Bałasz 

                            Członek Rady             -   Anna Frankiewicz ( do 19.12.2008)  

                            Członek Rady             -   Krystian Wielgus  ( od 20.10. 2008) 

 

 

II.     Cele statutowe Fundacji: 

      1/ nieodpłatne świadczenie opieki, wspieranie  i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych    

          dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, cierpiących na schorzenia nieuleczalne lub ogranicza-        

          jące  życie, w szczególności przez świadczenie opieki paliatywnej i świadczenie  czynności    

          opiekuńczo-leczniczych przez wykwalifikowany ,interdyscyplinarny zespół  hospicyjny,      

      2/ pomoc organizacyjna , rzeczowa i finansowa dla  rodzin której celem jest umożliwienie   

          sprawowania  opieki nad nieuleczalnie chorym dzieckiem  w domu rodzinnym, 

      3/ wspieranie  rodzin w żałobie, 

      4/ propagowanie  idei opieki domowej  nad nieuleczalnie chorym dzieckiem jako alternatywy     

          dla  hospitalizacji   i  działania na rzecz rozwoju  wolontariatu . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.  Opis działalności statutowej : 

        A.  OPIEKA MEDYCZNA  

         Opiekę medyczną  zapewniał powołany przez Fundację Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „     

       Krakowskie Centrum Hospicyjne dla Dzieci im Ojca Pio” / NZOZ KCHD-Pio / wpisany do rejestru   

       zakładów opieki zdrowotnej wojewody małopolskiego pod numerem księgi rejestrowej 1201667.  

                                               

                                                                                                                    

 

 

 

  

 

                          

 
 

 

 
 
PACJENCI 

W 2008 roku  domową opieką hospicyjną objęto 29 pacjentów  w wieku od 2,5 miesiąca do 20 lat.  

Przyjęto 11 nowych pacjentów , pozostałą grupę stanowili  pacjenci  leczeni w latach poprzednich . W ciągu 
roku zmarło 3 pacjentów , a   5 - ze  względu  na stabilizację stanu zdrowia lub wybór przez rodziców innej 

formy opieki - wypisano      

 
                   Wszystkie dzieci przyjęte pod opiekę  cierpiały  na schorzenia o charakterze nieuleczalnym  i 

ograniczającym życie , kwalifikujące  je  objęciem domową opieką paliatywną  zgodnie z kryteriami  
określonymi  przez Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia . 

 
   Dzieci objęte opieką  Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w roku 2008 

 
   Lp. 

 
 

 
pacjent 

 

 
miejsce 
zamieszkania 

 

  Wiek     
w chwili 
przyjęcia 

rozpoznanie 
(wg  ICD 10) 

Data 
przyjęcia 

 

Czas opieki   
w    dniach 

 Data zgonu  ( Z ) 
 Data wypisu (W )  
 

1 M.S. Kraków 4 lata Zespół wad wrodzonych 
( Q 03.1) 

18.08.2006 865  

2 W.S                       100 km od 
Krakowa 

6 lat Wodogłowie z porażeniem 
czterokończynowym 
( Q 02 ) 

18.08.2006 865  

3. S.Cz. Kraków 8 lat Choroba 
neurodegeneracyjna 
( E 75.4) 

21.08.2006 849  

4. M.Cz. Kraków 3 lata Choroba 
neurodegeneracyjna 
( E 75.4) 

21.08.2006 762  

5 I.M. 80 km od 
Krakowa 

3 lata Małogłowie z porażeniem 
czterokończynowym 
( Q 02 ) 

25.08.2006 824 22.12.08.(Z) 

6. K.M. 65 km od 
Krakowa 

12 lat Uszkodzenie pnia mózgu 
( Q 02) 

25.08.2006 758  

7. U.S. 100 km od 
Krakowa 

7 lat Małogłowie z porażeniem 
czterokończynowym 
( Q 04.2 ) 

26.08.2006 764 09.09.08(Z) 

8. A.K.                       Kraków 11 lat Wodogłowie z przepukliną 
oponowo-rdzeniową 
( Q 05.2 ) 

12.09.2006 656 25.09.08(W) 

9. J.O. 15 km od 
Krakowa 

14  m-cy Wada rozwojowa CNS z 
ciężką postacią mózgowego 
porażenia dziiecięcego 
( Q 03.1 ) 

22.09.2006 477 12.01.08(Z) 

10. A.P. Kraków 2,5 m-ca                  Wada rozwojowa CNS z 
ciężką postacią mózgowego 
porażenia dziiecięcego 
( Q 03.1 ) 

07.11.2006 664 01.10.08(W) 

11. Ł.P. 30 km od 
Krakowa 

16 lat Choroba metaboliczna 
( E 76.1 ) 

14.05.2007 594  

12. A.P. 40 km od 
Krakowa 

  9 lat Ciężka postać mózgowego 
porażenia dziecięcego 
(  G 80 ) 

21.05.2007 579  

 

      Domowa opieka hospicyjna   prowadzona jest w systemie ciągłym ( 24 godziny/dobę , przez 7 dni  w   
      tygodniu)  i  jest całkowicie bezpłatna . 

    W okresie sprawozdawczym opieka   realizowana  była  przez stały zespół hospicyjny  składający się z : 

-   lekarzy ( pediatra, neurolog dziecięcy chirurg dziecięcy , otolaryngolog) , 
-   pielęgniarek które odbyły indywidualne specjalistyczne szkolenia kliniczne  przygotowujące do     

     prowadzenia opieki paliatywnej nad nieuleczalnie chorymi dziećmi warunkach domowych, 
     w  wiodącym polskim ośrodku - Warszawskim Hospicjum dla Dzieci 

-   fizjoterapeuty  

-   psychologa  
-   pracowników socjalnych  
-   duszpasterzy 



13. J.W. Kraków 3,5 lat Ciężka postać mózgowego 
porażenia dziecięcego 
(  G 80 ) 

28.06.2007 455 03.10.08(W) 

14 J.P 20 km od 
Krakowa 

9 m-cy Dysplazja płucna 
( P 27.1 ) 

20.07.2007 523  

15 G.M. 60 km od 
Krakowa 

10 m-cy Dysplazja płucna 
( P 27.1 ) 

08.08.2007 249  

16 P.K. 25 km od 
Krakowa 

 7 lat Encefalomielopatia 
( G 31.8) 

21.09.2007 450  

17 S.M. 30 km od 
Krakowa 

11 lat Encefalopatia 
( Y 88.0) 

26.10.2007 430  

18 P.Z. Kraków 13 lat Wodogłowie 
( Q 02 ) 

27.11.2007 399  

19 J.Ch. Kraków 2 lata Encefalomielopatia 
( G 31.8) 

28.02.2008 194 15.09.08(W) 

20. K.K. Kraków 2,5 lat Wielowadzie 
( Q 87 ) 

20.03.2008     131 05.09.08(W) 

21 K.W. Kraków 15 lat Choroba 
neurodegeneracyjna 
(E 75.2) 

10.04.2008 253  

22 G.G 60 km od 
Krakowa 

6 m-cy Mnogie wady rozwojowe 
( Q89.7) 

09.07.2008 143  

23 P.Z. 75 km od  
Krakowa 

8 lat Ciężka postać mózgowego 
porażenia dziecięcego 
(  G 80 ) 

10.10.2008 75  

24 S.K. 15 km od 
Krakowa 

7 lat Ciężka postać mózgowego 
porażenia dziecięcego 
(  G 80 ) 

04.12.2008 25  

25 R.D 10 km od  
Krakowa 

2,5 m-ca Wielowadzie 
( Q 87 ) 

05.12.2008 26  

26 K.P. 50 km od  
Krakowa 

5 m-cy Aberracja chromosomalna 
( Z 87.7) 

08.12.2008 23  

27 M.O 100 km od 
Krakowa 

6 m-cy Dysplazja płucna 
( P 27.1 ) 

09.12.2008 22  

28 K.O 100 km od 
Krakowa 

6 m-cy Wodogłowie 
( Q 02 ) 

09.12.2008 22  

29 M.B. 30 km od 
Krakowa 

20 lat Ciężka postać mózgowego 
porażenia dziecięcego 
(  G 80 ) 

16.12.2008 15  

    

         W okresie  sprawozdawczym zespół hospicyjny zrealizował 2303  wizyt w domach      

               pacjentów objętych opieką Fundacji   ( 1683 - pielęgniarki i  620 -  lekarze)  

 

SPRZĘT MEDYCZNY  

               Wszystkim rodzinom których dzieci  znajdowały się  pod opieką Fundacji  Małopolskie 
Hospicjum dla Dzieci całkowicie bezpłatnie udostępniono  specjalistyczny sprzęt medyczny  konieczny 

do prowadzenia  opieki domowej. W roku 2008 Fundacja dysponowała następującym sprzętem :  
 

Kategoria sprzętu Ilość  
/ w szt./ 

ssak  medyczny  23 

inhalator 20 

materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy 6 

materac przeciwodleżynowy  
typu ROHO 

13 

koncentrator tlenu 6 

pulsoksymetr 5 

agregat  prądotwórczy  2 

asystor kaszlu 1 

nawilżacz powietrza 2 

glukometr 2 

łóżko rehabilitacyjne wielopozycyjne 3 

      

 
 

 
 

 



       SAMOCHODY 

 

Sprawowanie odpowiedzialnej i efektywnej  

domowej  opieki hospicyjnej  nad nieuleczalnie 
chorymi dziećmi  na terenie całej Małopolski nie 

byłoby możliwe bez posiadania własnych 
środków transportu. W 2008 roku Fundacja 

zakupiła jeden samochód  marki Fiat Doblo a 

ponad to  otrzymała w formie darowizny od 
Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci jeden  

samochód  Fiat Panda .Tym samym, w 
porównaniu do roku poprzedniego , Fundacja 

zwiększyła liczbę posiadanych samochodów o 2 i 

dysponowała 5 pojazdami (4 Fiaty Panda i 1 Fiat 
Doblo). Samochody są niezbędnym  środkiem 

transportu dla zespołu hospicyjnego do domów 
dzieci objętych opieką, służą one  również do przewozu sprzętu medycznego    

      W Fundacji nie są zatrudnieni  zawodowi kierowcy. W roku 2008 pracownicy Fundacji przejechali     
      łącznie  149 496 km. Wszystkie koszty związane z eksploatacją taboru samochodowego (ubezpieczenia,   

      paliwo, przeglądy,materiały eksploatacyjne ,niezbędne naprawy) Fundacja w całości pokrywała ze   

      środków własnych     
 
       B. POMOC SOCJALNA  

Rodzice dzieci objętych opieką  Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci nie ponosili  żadnych kosztów z nią 

związanych. Poza nieodpłatnym użyczeniem specjalistycznego  sprzętu medycznego wszyscy 
podopieczni otoczeni  opieką hospicyjną  otrzymywali zakupione przez Fundację niezbędne środki 

opatrunkowe, środki higieny i drobny sprzęt jednorazowego użytku . Fundacja refundowała również 
koszty zakupu wszystkich  leków ordynowanych przez lekarzy hospicjum i lekarzy konsultujących. Ze 

środków Fundacji pokrywane były również koszty wszystkich niezbędnych badań pracownianych. 

Fundacja udzieliła również pomocy finansowej rodzinom dzieci zmarłych pod opieką hospicjum  
                   Ponad to, w sytuacjach tego wymagających , ze względu na skrajnie trudną sytuację 

ekonomiczną , Fundacja dokonywała zakupów niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego lub  
przejmowała  na siebie ciężar  spłat kredytów  zaciągniętych wcześniej przez rodziców   na zakup 

takiego sprzętu  ,partycypowała w opłacaniu bieżących rachunków  dostarczała produkty spożywcze. 

                   Fundacja przekazała również swoim podopiecznym sprzęt rehabilitacyjny ,  zabawki i  
odzież ofiarowaną  przez darczyńców.  

                   
      C .WOLONTARIAT 

    Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w ramach swojej statutowej działalności rozwija ideę wolontariatu, jako     

    bezpośredniej formy pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom.  
 

    Zakres działania wolontariuszy MHD to m.in.  
 Bezpośrednia opieka  niemedyczna na Pacjentami  

 Opieka nad rodzinami (w tym pomoc edukacyjna, rozwijanie pasji,  

wspólne spędzanie czasu z  rodzeństwem i rodzicami)  

 Prowadzenie informacyjnych  kampanii medialnych, w tym kampanii 1% 

 Realizacja działań „fund-raising”  wśród osób fizycznych i prawnych 

 Prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących idei opieki hospicyjnej i wolontariatu 

 Działania promujące Małopolskie Hospicjum dla Dzieci, jako organizację pożytku publicznego  

 Prowadzenie witryny internetowej, administrowanie strony, promocja internetowa 

 Inne.  

 
    Wolontariat Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci tworzy blisko 170-osobowa grupa ludzi  

    w różnym wieku. Zdecydowaną większość stanowią licealiści i studenci, którzy swój wolny czas     

    poświęcają na realizację wyżej opisanych działań.  
    W 2008 roku Małopolskie Hospicjum dla Dzieci rozpoczęło realizację autorskiego programu    

    „Wolontariat dodaje nam skrzydeł!” stworzonego wyłącznie przez Wolontariuszy MHD, którego    
    celem jest promowanie idei wolontariatu hospicyjnego, oraz przełamywanie społecznych stereotypów   

    jego dotyczących. 

 
    Ideą programu jest dotarcie do świadomości jak największej grupy osób w różnych przedziałach    

    wiekowych, które mogą zaangażować się w działalność hospicyjną niosąc pomoc nieuleczalnie chorym  
    dzieciom  w formach dostosowanych do ilości czasu i możliwości.  
 

 

 



     „Wolontariat dodaje nam skrzydeł!” podzielony jest na kilka grup, w tym:  

 

 Najmłodszy wolontariat świata – skierowany do przedszkolaków i dzieci w klasach 1-3    szkół 

podstawowych.  
Najmłodsi wolontariusze włączają się w działania MHD wykonując dla Małych Podopiecznych kartki 

świąteczne i inne prezenty.  
 

 Szkoła Przyjazna Hospicjum – tytuł otrzymują szkoły, które włączają się w misję pomocy 

Maluchom, przez promowanie wolontariatu w tym organizację centrów wolontariatu, oraz 
prowadzenie indywidualnych akcji, bądź współorganizowanie 

ich z MHD.  
Dzięki zrozumieniu i zaangażowaniu wielu znakomitych pedagogów, grono szkół poszerza się z 

każdym miesiącem.  

Do grona Szkół Przyjaznych Hospicjum w 2008 roku dołączyły:  
- Gimnazjum nr 1 w Zakopanem  

- IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie  
- Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce  

- International School of  Kraków w Lusinie  
 

 Szkoła nam niestraszna – grupa wolontariuszy- pasjonatów pomaga w ciekawy  

i skuteczny sposób rozwiązywać szkolne problemy rodzeństwa Pacjentów objętych opieką.  
 

 Wolontariat z gitarą- Wolontariusze, których pasją jest muzyka  przygotowują unikalne 

charytatywne koncerty, wykonując wielkie utwory we własnych aranżacjach, a także przy licznych 
okazjach odwiedzają Małych Pacjentów wykonując je w ich domach. To blisko 60-osobowa grupa 

zawodowych muzyków, studentów Akademii Muzycznej, a przede wszystkim licealistów 
krakowskiego IV LO.  

 

 Wolontariat 18+VAT – wolontariat skierowany do osób, które zakończyły swoją działalność  

zawodową, ale chcą swoim doświadczeniem i zaangażowaniem wspierać Małopolskie Hospicjum dla 
Dzieci.  

 
 Wolontariat biznesu i firmy przyjazne hospicjum -  wiele instytucji chce w niematerialnej 

formie wspierać rozwój Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Umożliwia im to organizowanie 

wolontariatu pracowniczego, a także okazjonalne/akcyjne zaangażowanie całych firm w realizację 

określonych akcji.  
      Firmy przyjazne Hospicjum to m.in. 

-     Chór Polskiego Radia w Krakowie  
-    Hotel Mercure Kasprowy w Zakopanem  

 Harnaś Audio z Zakopanego 

 PPU Adrem w Krakowie  

 Tomex S.A. z Krakowa  

 

 

 
Wolontariusze sprawujący bezpośrednią opiekę nad rodzinami obejmowani są merytoryczną opieką 
personelu medycznego.  

 

 

 

 
Wolontariat MHD stanowi pole do realizacji wszelkich pomysłów, które mogą pomóc  

i sprawić radość Małym Pacjentom.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kampania 1% 2008  

 
Kampania informacyjna w 2008 roku 

odbyła się pod hasłem „Przytul mnie...” 
Do jej przeprowadzenia wykorzystano 

prasę ( artykuły opisujące działalność 

hospicjum i ogłoszenia) , zewnętrzne 
nośniki reklamowe (bilboard, citylight, 

ekrany LED), ulotki.. Założeniem 
kampanii było poinformowanie  szerokiej 

rzeszy odbiorców o działalności 
Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci ( 

działającego wówczas pod nazwą 

Centrum Hospicyjne i Opiekuńczo-Lecznicze dla Dzieci im Ojca Pio) i możliwości przekazania na jego 
rzecz  1% podatku ‘ 

Trwająca od stycznia do kwietnia ekspozycja billboard i citylight na terenie Krakowa  miała charakter 
niekomercyjny. Jej realizacją i koordynacją  zajmowało się Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. W 

zakresie pozostałych działań promocyjnych koordynacją i realizacją kampanii zajmowali się 

wolontariusze Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. Kampania objęła swoim zasięgiem głownie  miasto 
Kraków i okolice, choć zasięg niektórych mediów był ogólnopolski.  

      W akcję promocyjną zaangażowali się  
- Stroer,  

- AMS  
- Clearchannel Poland 

- News  

- Cityboard Media.  
- Dziennik Polski 

- Echo Miasta 
- Gazeta krakowska  

- Fakt 

- Auto-Świat  
Promocja internetowa oparta została na wielu portalach i witrynach zamieszczających odnośniki do 

strony MHD.  
 

Realizacje działań wolontariuszy i akcje promocyjne przeprowadzone w 2008 roku. 
 

- styczeń – kwiecień  

Grupa blisko 300 wolontariuszy w każdą niedzielę prowadziła pod wieloma kościołami Krakowa i 
Małopolski akcję informacyjną związaną z kampanią 1% „Przytul mnie”- rozdając ulotki i udzielając 

niezbędnych informacji.  

 
 marzec  

rozpoczęcie współpracy z Burmistrzem Miasta Zakopane w zakresie utworzenia Zakopiańskiego Centrum 

Wolontariatu.  

Wolontariusze MHD odwiedzili wiele podhalańskich szkół prowadząc prezentacje dotyczące działalności 
hospicjum i wolontariatu. 

 
 maj 

17 maja - w zakopiańskim Domu Rekolekcyjnym Konferencji Episkopatu Polski „Księżówka” odbyła się 
I konferencja dialogu „Wolontariat? Dlaczego nie?!”.  

Gośćmi Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci byli m.in. samorządowcy, nauczyciele, duszpasterze, 
uczniowie. Konferencja organizowana wspólnie z Urzędem Miasta Zakopane miała na celu prezentację 

projektu działania Zakopiańskiego Centrum Wolontariatu. Gośćmi Honorowymi byli Wolontariusze MHD 

z  Gimnazjów w Zakopanem i Wieliczce, które jako pierwsze zostały mianowane Szkołami Przyjaznymi 
Hospicjum. Specjalnie dla nich zorganizowany został wielki piknik z wieloma atrakcjami, 

przygotowanymi przez zakopiańskich sponsorów.  
 

 

 Wrzesień  

rozpoczęcie realizacji programu „Wolontariat dodaje nam skrzydeł”.  
Wolontariusze MHD odwiedzili wiele szkół w Krakowie i Małopolsce, prowadząc prezentacje działań 

wolontariatu i  zachęcając szkolne społeczności do włączenia się w akcję.  
 

 

 
 



 

 Październik 

Wolontariusze MHD włączyli się w realizację projektu „Otwórz oczy na wolontariat”.  
W centrum wspinaczkowym Forteca pojawiła się liczna grupa „pomarańczowych motyli”- 

udowadniających, że wolontariat dodaje skrzydeł!  
W klubie „Pod Jaszczurami” w debacie kończącej projekt, , udział wzięła duża grupa wolontariuszy 

MHD.  

 

 

 Grudzień 

6. grudnia - „Mikołaj nadciąga ” .  

 

 

 
W dzień Świętego Mikołaja grupa ponad trzydziestu wolontariuszy MHD w strojach aniołków, diabełków i 
Mikołajów  odwiedziła wszystkich Małych Pacjentów i ich rodziny, nie zapominając oczywiście o rodzinach 

Maluchów, które odeszły – przywożąc szerokie uśmiechy, drobne prezenty i mnóstwo słodyczy. 

 

 

 
20-23 grudnia – Reniferiada 2008  
Przez trzy przedświąteczne dni wolontariusze Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci odwiedzili wszystkie domy 

Pacjentów, w każdym grając na gitarach i śpiewając kolędy.  
Prezentami były piękne zielone choinki,  które wręczane rodzinom sprawiały wielką radość. Wszyscy 

Wolontariusze stworzyli „reniferowy orszak” dając Maluchom nieco uśmiechu w przedświąteczne dni.  

 

 

 

 



 

 
W 2008 roku Wolontariusze Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci rozpoczęli również przygotowania do 
licznych, realizowanych już w 2009 roku przedsięwzięć:  

 Koncerty: 

                  -  „Wolontariat dodaje nam skrzydeł”   
                  -  „Kolędy dla Najmniejszych” 

                  -  „Dla Cierpiących”  

                  -  „Dla Maluchów”  
 Kampania 1% 2009  

     „Podaruj czas...przekaż świadomie 1% Małopolskiemu Hospicjum dla Dzieci” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wolontariat Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci łamie stereotypy. Przekracza granice.  

Daje uśmiech. A przede wszystkim... dodaje skrzydeł!  
 

 
 

 

 

IV. Zdarzenia prawne w okresie sprawozdawczym  o skutkach finansowych 
1.   zakończenie   pomocy finansowej udzielanej  przez  Fundację Warszawskie  Hospicjum dla Dzieci . 

2.   kontrakt z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia  

 
V. W roku 2008 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

VI. Zatrudnienie  

            W roku 2008 Fundacja zatrudniała 10 osób : 

 Prezes zarządu 

 Lekarze – 2 osoby 

 Pielęgniarki – 4 osoby 

 Pracownik socjalny – 2 osoby 

 Rehabilitant – 1 osoba 

 Pracownik gospodarczy – 1 osoba  

 

VI. Wyniki finansowe  

        Wysokość uzyskanych przychodów w okresie sprawozdawczym:  

L.p. Kategoria Kwota 

1 Darowizny od osób prywatnych i firm   48.117,07 PLN 

           

2 Dofinansowanie Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci  109.843,16 PLN 

3 Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia  487.048,00 PLN 

4 Darowizny rzeczowe    17.923,42 PLN 

5 Inne wpływy     5.920,03 PLN 

6 1% podatku  344.442,75 PLN  

5 Oprocentowanie rachunku bankowego          16,92 PLN 

Razem 1.013.311,35 PLN 

 



 

 
 

  Wysokość poniesionych kosztów  w okresie sprawozdawczym: 

L.p. Kategoria  Kwota  

1 Zakup  sprzętu medycznego, materiałów medycznych i usług 
medycznych  

      156.108,12 PLN 

2 Czynsz za lokal           9.935,32  PLN 

3 Wynagrodzenia        342.512,32  PLN 

4 Składki ZUS          43.314,78  PLN 

5 Artykuły biurowe i wyposażenie           25.399,29  PLN 

6 Usługi biurowe           29.202,18  PLN 

7 Amortyzacja          26.957,34  PLN 

8 Paliwo i materiały eksploatacyjne          45.988,96  PLN 

9 Pozostałe koszty, pomoc socjalna         104.408,04  PLN 

Razem       783.826,35 PLN 

 

        Wynik finansowy Fundacji za rok 2008 zamknął się zyskiem w wysokości  229.485,00  PLN .  

        Na dzień 31.12. 2008 na rachunku bankowym  Fundacji  prowadzonym w  PKO BP  S.A.    
        pozostawało 305.169,33 PLN  

VII. W okresie sprawozdawczym Fundacja : nie udzielała pożyczek 
                                                                nie nabyła obligacji i akcji w spółkach prawa handlowego 

                                                                nie nabyła nieruchomości 
VIII. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych   

         zadań  

                                    
IX    W okresie sprawozdawczym  w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
              ______________ 

                         Małopolskie Hospicjum dla Dzieci - organizacja pożytku publicznego 
  Siedziba: 31-711 Kraków ; ul. Czerwonego Kapturka 10                                   Biuro : 31-913 Kraków ;  Os. Na Skarpie 66                                  
  Opieka medyczna – NZOZ „ Krakowskie Centrum Hospicyjne dla Dzieci im Ojca Pio „  31-913 Kraków ;  Os. Na Skarpie 66                     
  Telefon/fax : 012 643 72 21 lub tel. kom.:  663 888 264 lub 605 333 529 
  Konto bankowe : PKO BP S.A.  VI O/Kraków  40 1020 2892 0000 5702 0179 5541 
  KRS 0000249071;  NIP 6782972883 ;  Regon 120197627 
 



 



 



 



 



 



 



 


