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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-12

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

2006-01-16

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)                       

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-12 2



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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Ilość porad  lekarskich 1717 ( w tym oczywiście  ze względu na pandemię teleporady w slangu NFZ to "porada za pośrednictwem 
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systemów teleinformatycznych lub systemów łączności" :)) )
ilość porad  pielęgniarskich 5163 ( j,w,)
ilość wizyt fizjoterapeutów 1316  ( wykonane fizycznie) 
ilość porad psychologów  429 ( w tym teleporady )
 
Opieką objęto 52 pacjentów 
Przyjęto 3 nowych 
Jeden zmarł ( tylko)

W okresie sprawozdawczym Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez przede wszystkim działalność leczniczą i 
opiekuńczą.
Należy wskazać, że w okresie sprawozdawczym Fundacja  działała w ograniczeniach narzuconych stanem epidemii wirusa SARS-
Cov2. Sytuacja faktyczna, ale także prawna związana ze stanem epidemii wpływała na formę organizowania opieki nad 
pacjentami, a także formy pozostałych działań podejmowanych w celu realizacji zadań statutowych. Konieczne pozostawało 
dostosowanie się do stanowionych norm prawem przepisanych, a dotyczących działalności medycznej i opiekuńczej. 
Zaznaczyć trzeba, że dostosowując się do szczególnych potrzeb bezpieczeństwa sanitarnego, Fundacja realizowała swoje zadania 
bez żadnej przerwy w okresie sprawozdawczym, gwarantując opiekę i wsparcie podopiecznym, także w najtrudniejszych 
okresach epidemii COVID-19.
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
B.l.A. Hospicjum domowe
Realizację celów statutowych w tym zakresie zapewniało Przedsiębiorstwo Lecznicze Zakład Opieki Zdrowotnej Małopolskie 
Hospicjum dla Dzieci wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Małopolskiego pod numerem księgi 
rejestrowej 1201667 i który w roku 2021 działał w oparciu o kontrakt zawarty z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim 
Narodowego Funduszu Zdrowia.
W okresie sprawozdawczym opieka domowa hospicyjna realizowana była przez stały zespół hospicyjny składający się z :
- 5 lekarzy
- 4 pielęgniarek
- 4 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.
Opieką domowego hospicjum objęto 52 pacjentów, przyjęto 3 nowych osób, nie wypisano żadnego pacjenta. W okresie 
sprawozdawczym zmarł 1 pacjent
 Wszystkie dzieci objęte opieką paliatywno - hospicyjną cierpiały na schorzenia, które w świetle współczesnej wiedzy medycznej 
mają charakter nieuleczalny I ograniczający życie, kwalifikujące do objęcia opieką paliatywną, zgodnie z kryteriami określonymi 
przez Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia W okresie sprawozdawczym zespół hospicyjny Małopolskiego 
Hospicjum dla Dzieci udzielał systematycznie porad i konsultacji dzieciom i/lub rodzinom objętym opieką w ich miejscu 
zamieszkania, zapewniając dostęp do udzielanej pomocy przez 24 godziny/dobę przez 7 dni w tygodniu W okresie 
sprawozdawczym pielęgniarki interweniowały ponad 5163 razy ,lekarze 1717 razy ( w tym realizując "porady za pośrednictwem 
systemów teleinformatycznych lub systemów łączności"), fizjoterapeuci ponad 1300  razy ,zaś psychologowie – ponad 400 razy.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 17725 osobodni opieki hospicyjnej. (umowa zawarta z Narodowym Funduszem 
Zdrowia obejmowała 17518 osobodni opieki ).

W każdej rodzinie, o ile wyrażała na to zgodę, posługę pełnił również kapelan hospicjum.

B.1.B, Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci im. Hanny Chrzanowskiej Ponadto, od 2017 
roku Fundacja prowadzi Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci im. Hanny Chrzanowskiej, 
będące placówką całodobowej opieki, w rozumieniu przepisów Ustawy o pomocy społecznej. W ramach Centrum Fundacja 
realizuje usługi opiekuńcze dla dzieci i młodych dorosłych polegające na zapewnianiu czasowej opieki wytchnieniowej, trwającej 
do 14 dni, w formie turnusów dziennych lub całodobowych. Z uwagi na stan epidemii ograniczono organizację opieki 
wytchnieniowej w okresie sprawozdawczym.
W okresie sprawozdawczym, w okresie od 1.06 do 31.12.2022 roku realizowano projekt finansowany ze środków budżetu 
Państwa, w ramach Programu Ministerialnego „Opieka wytchnieniowa 2020-21”, w ramach którego organizowano pobyt 
wytchnieniowy dla osób niesamodzielnych w Centrum. 
W okresie sprawozdawczym opieka wyręczająca realizowana była przez stały zespół składający się z:
- 2 lekarzy;
- 9 pielęgniarek;
- 11 opiekunów medycznych;
- 4 fizjoterapeutów;
- 1 psychologa;
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- 1 pedagoga specjalnego.

B.1.C. Poradnia stomatologiczna
W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła w ramach działalności gospodarczej poradnię stomatologiczną, pod marką 
HLP Dental Clinic,  w której wykonywane są zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym. Z usług poradni korzystali zarówno 
podopieczni Fundacji i pacjenci nie będący podopiecznymi. W okresie sprawozdawczym opieka stomatologiczna realizowana 
była przez stały zespół składający się z:
- 2 lekarzy dentystów;
- 2 lekarzy anestezjologów;
- 2 pielęgniarek  anestezjologicznych;
- 1 asystentki stomatologicznej.
Dochód z działalności gospodarczej w całości przeznaczany jest na rzecz realizacji celów statutowych. 
Sprzęt medyczny
Wszystkim rodzinom których dzieci znajdowały się pod opieką Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci całkowicie bezpłatnie 
udostępniono specjalistyczny sprzęt medyczny konieczny do prowadzenia bezpiecznej i efektywnej opieki nad nieuleczalnie 
chorym dzieckiem . Koszty materiałów eksploatacyjnych, obowiązkowych przeglądów i ewentualnych napraw w całości ponosiła 
Fundacja Samochody:
Sprawowanie odpowiedzialnej, skutecznej i szybkiej 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 2021 roku Fundacja dysponowała 8 samochodami osobowymi :
Toyota Yaris - 6 sztuk Toyota Corolla - 1 sztuka Volkswagen Caddy - 1 sztuka Samochody m-ki Toyota w roku 2021 użytkowane są 
w ramach leasingu
Fundacja nie zatrudnia zawodowych kierowców. W okresie sprawozdawczym zespół hospicyjny przejechał ponad 330000 km . 
Całość kosztów związanych z eksploatacją taboru samochodowego (ubezpieczenia, paliwo, przeglądy, materiały eksploatacyjne, 
niezbędne naprawy) Fundacja w całości pokrywała ze środków własnych.
Budynek Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie, przy ul. 
Odmętowej 4.
W roku sprawozdawczym Fundacja miała siedzibę w budynku będącym jej własnością w Krakowie, przy ul. Odmętowej 4, 
oddanym do użytku w grudniu 2017 roku.
W budynku funkcjonują wszystkie jednostki Fundacji.
Fundacja ponosiła na bieżąco koszty utrzymania obiektu.
C. Pozostała działalność Fundacji.
C.1. Realizowane projekty
W ramach działalności statutowej Fundacja realizowała kilkanaście projektów wolontarystycznych i informacyjnych, 
promujących działalność hospicyjną, oraz mających cele edukacyjne. 

Szczegóły projektów i realizacji dostępne są na stronie www.mhd.org.pl, a nie zamieszczane tu, z uwagi na ograniczoną ilość 
tekstu.
C1.2. Działalność promocyjna i wolontaryjna
W okresie sprawozdawczym Fundacja korzystała z pomocy wolontariuszy akcyjnych i bezpośrednich. Wolontariusze przede 
wszystkim podejmowali działania w opiece wytchnieniowej wspierając personel Centrum, zajmując się podopiecznymi. 
Ponadto, organizowali liczne akcje promocyjne i eventy, których celem było zarówno pozyskiwanie środków na rzecz działalności 
Fundacji, jak i promocja idei opieki hospicyjnej i wycthnieniowej. Liczną grupę wolontariuszy stanowią uczniowie szkół 
podstawowych i średnich z województwa Małopolskiego ( Kraków, Nowy Targ, Wojnicz, Dobczyce i in miejscowości).
Wolontariusze wraz z pracownikami Fundacji organizowali tradycyjne już wydarzenia, jak: Serce od Hospicjum, Dzień Dziecka, 
akcje świątecznych prezentów. Spotkanie ze św. Mikołajem w Wieliczce i in. Relacje i filmy z wydarzeń dostępne są na portalu 
Facebook.
C.3. Współpraca naukowa
W roku 2021r Fundacja kontynuowała aktywną współpracę z krakowskim Uniwersytetem Pedagogicznym, biorąc udział w 
realizacji programów studiów różnych kierunków. Pracownicy Fundacji, a za razem pracownicy Instytutu, organizowali 
seminaria, konferencje i debaty dotyczące potrzeb opiekunów osób niesamodzielnych.
C.4. Działalność promocyjna
W 2021 roku Fundacja prowadziła Kampanię informacyjną na rzecz 1% podatku. Materiały promujące działalność Fundacji 
publikowane były w prasie, internecie i lokalnych mediach tradycyjnych.
W 2021 roku pojawiło się kilkadziesiąt materiałów i wzmianek medialnych o działalności Fundacji. Dostępne są na stronie 
www.mhd.org.pl
Fundacja wydała w 2021 roku  kolejny, coroczny biuletyn informacyjny dla darczyńców i przyjaciół.
Szerszy opis działalności Fundacji znajduje się na stronie www.mhd.org.pl, zaś relacje fotograficzne na profilach Facebook i 
Instagram.
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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)

nie dot.

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

100000

1000

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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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

5.2. 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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)

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,

86.90.Z 997 597,52 zł
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951 829,58 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 450 068,39 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) 4 461 835,18 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 051 411,48 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 644 643,82 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 765 779,88 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 056 295,23 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 86.20.Z

Praktyka lekarska specjalistyczna, polegająca na prowadzeniu jednostki Fundacji pod nazwą 
HLP Dental Clinic, tj. specjalistycznego gabinetu stomatologicznego, w którym wykonywane są 
zabiegi w znieczuleniu ogólnym. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na 
realizację celów statutowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zabiegi 
wykonywane są dla dzieci i osób dorosłych. Zespół jednostki składa się z: lekarzy: 
stomatologa, 2 anestezjologów, 2 asystentek stomatologicznych, 3 pielęgniarek 
anestezjologicznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

2 450 068,39 zł

0,00 zł

0,00 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 3 641,98 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 303 308,27 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 997 597,52 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: 4 230 335,22 zł 997 597,52 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

2 329 238,77 zł 997 597,52 zł

0,00 zł 0,00 zł

285 740,42 zł

224,43 zł

1 604 205,93 zł

10 925,67 zł 0,00 zł

1 Usługi medyczne na rzecz podopiecznych Fundacji 225 257,74 zł

2 Artykuły medyczne i sprzęt medyczny 45 477,96 zł

3 Wynagrodzenie personelu medycznego 719 221,87 zł

4 Pozostałe koszty związane z realizacją opieki nad podopiecznymi ( zakup prezentów, artykułów dla 
dzieci, itd)

7 639,95 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 71 881,67 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

244 587,46 zł

129 063,95 zł

0,00 zł

0,00 zł

38 000,00 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)

644 643,82 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-12 9



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 722 172,71 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 358 903,40 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)

16 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)

14,51 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 358 903,40 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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52 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)

40 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

40 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 245 670,59 zł

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

2 193 691,15 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 

51 979,44 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)

15 990,50 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)  

21 600,00 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)  

5 519,22 zł

21 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)

40 osób

w 
tym:

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

40 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

21 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 165 596,09 zł

896 374,65 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

167 500,00 zł

- inne świadczenia 101 721,44 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 080 074,50 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 2 193 691,15 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

17 080,00 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)

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

21 600,00 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

17 114,00 zł

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

1 Kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia

Realizacja świadczeń w zakresie 
opieki paliatywnej i hospicyjnej

NFZ 1 725 930,49 zł

2 Umowa na realizację opieki 
wytchnieniowej w ramach 
programu "Opieka 
wytchnieniowa 2020-21"

Świadczenie opieki 
wytchnieniowej w Centrum 
Opieki Wyręczającej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 584 430,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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

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)

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji dostępne są na stronie www.mhd.org.pl

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Nawrocka - Prezes Zarządu 
Wojciech Glac - Wiceprezes Zarządu 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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

3 Rozszerzenie oferty usług 
Centrum Wsparcia 
Opiekunów Osób 
Niesamodzielnych 
Małopolskiego Hospicjum 
dla Dzieci w Krakowie 
współfinansowany w ramach 
Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 
Realizowany do 30.04.2020 
roku

Przychód stanowi rozliczenie 
projektu, który zakończony 
został 30.04.2020 roku.

Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości

139 707,90 zł

2022-10-12
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-28

Agnieszka Szlachta

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Anna Nawrocka - Prezes Zarządu 
Wojciech Glac - Wiceprezes Zarządu

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
31-979 KRAKÓW
UL. ODMĘTOWA 4 
0000249071

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 7 116 455,42 6 863 326,11

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 7 116 455,42 6 863 326,11

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 1 897 435,99 2 453 652,04

I. Zapasy 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 91 396,52 169 495,48

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 797 966,32 2 275 684,01

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 073,15 8 472,55

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 9 013 891,41 9 316 978,15

PASYWA

A. Fundusz własny 8 636 382,95 8 867 882,91

I. Fundusz statutowy 1 000,00 1 000,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8 146 689,81 8 635 382,95

IV. Zysk (strata) netto 488 693,14 231 499,96

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 377 508,46 449 095,24

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 68 832,00 50 228,10

III. Zobowiązania krótkoterminowe 308 676,46 398 867,14

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

PASYWA razem 9 013 891,41 9 316 978,15

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-12



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Fundacja nie udzieliła pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organów zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

nie dotyczy 

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody organizacji w roku 2021: 

1. 3.051.411,48 zł - nieodpłatna działalność pożytku publicznego 

2. 0,00 zł - przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 

3. 644.643,82 zł - przychody z działalności gospodarczej 

4. 0,00 zł przychody finansowe

5. 765.779,88 zł - pozostałe przychody 

Źródła przychodów organizacji: 

1. 951.829,58 - przychody z 1% podatku od osób fizycznych 

2. 2.450.068,39 zł - przychody ze środków publicznych gdzie: 

a) ze środków budżetu państwa: 2 450 068,39 zł 

3. ze źródeł prywatnych: 

a) darowizny od osób fizycznych: 244.587,46 zł 

b) darwoizny od osób prawnych: 129.063,95 zł 

c)  z wpływów z majątkuL 38.000 zł 

d) z działalności gospodarczej: 644.643,82 zł 

4. z innych źródeł: 3.641,98 zł 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty organizacji ogółem: 4.230.335,22 zł

w tym: 

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 2.329.238,77 zł 

b) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej: 285.740,42 zł 

c) koszty finansowe: 224,43 zł 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-12



d) koszty administracyjne: 1.604.205,93 zł 

e) pozostałe koszty ogółem: 10.925,67 zł 

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zwiększeniu. 

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychód z 1% podatku w roku 2021: 951.829,58 zł 

Koszty poniesione ze środków pochodzących z 1% podatku ogółem: 997.597,52 zł, gdzie: 

a) usługi medyczne dla podopiecznych fundacji: 225.257,74 zł 

b) artykuły medyczne i sprzęt medyczny: 45.477,96 zł 

c) wynagrodzenie personelu medycznego: 719.221,87 zł 

d) pozostałe koszty związane z realizacją opieki (zakup środków higienicznych, etc): 7.639,95 zł 

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dot. 

Data sporządzenia: 2022-06-28

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Agnieszka Szlachta Anna Nawrocka - Prezes Zarządu 
Wojciech Glac - Wiceprezes Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-12



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-28

Agnieszka Szlachta

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Anna Nawrocka - Prezes Zarządu 
Wojciech Glac - Wiceprezes Zarządu

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
31-979 KRAKÓW
UL. ODMĘTOWA 4 
0000249071

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 3 430 872,45 3 775 549,38

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3 430 872,45 3 051 411,48

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 724 137,90

B. Koszty działalności statutowej 1 575 785,84 2 329 238,77

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 575 785,84 2 329 238,77

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 1 855 086,61 1 446 310,61

D. Przychody z działalności gospodarczej 276 840,00 644 643,82

E. Koszty działalności gospodarczej 158 813,96 285 740,42

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 118 026,04 358 903,40

G. Koszty ogólnego zarządu 1 498 013,09 1 604 205,93

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 475 099,56 201 008,08

I. Pozostałe przychody operacyjne 27 395,31 41 641,98

J. Pozostałe koszty operacyjne 13 935,42 10 925,67

K. Przychody finansowe 3 073,18 0,00

L. Koszty finansowe 2 939,49 224,43

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 488 693,14 231 499,96

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 488 693,14 231 499,96

Data zatwierdzenia: 2022-09-30
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI UL. ODMĘTOWA 4 31-979 KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas działania jednostki nie jest ograniczony.

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2021-31.12.2021 rok

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości. Przewidziane dla jednostek pozarządowych, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku
publicznego i o wolontariacie. Jednostka nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, stosuje w pierwszej kolejności przepisy w/w
ustawy o rachunkowości. Nie wycenia aktywów i pasywów wg wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia, nie sporządza zmian w
kapitale funduszu własnym. Jednostka nie tworzy odpisów aktualizujących wartości aktywów i pasywów.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych o których mowa w art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości. W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody z działalności statutowej, koszty działalności
statutowej, przychody i koszty działalności gospodarczej, koszty ogólnego zarządu, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku
finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego.

 

 

Data sporządzenia: 2022-06-28

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Agnieszka Szlachta Anna Nawrocka - Prezes Zarządu 
Wojciech Glac - Wiceprezes Zarządu

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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