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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. ODONA BUJWIDA Nr domu 47 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-368 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 694589004

Nr faksu 71 707 26 61 E-mail 
biuro@formuladobra.pl

Strona www formuladobra.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2017-11-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36283323100000 6. Numer KRS 0000582875

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

Krzysztof Szmyd Prezes Zarządu TAK

Agnieszka Więckiewicz Wiceprezes Zarządu TAK

Piotr Szota Wiceprezes Zarządu 
Stowarzyszenia

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

Maciej Hildebrand Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Joanna Krzeszowiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Piotr Smakulski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

HOSPICJUM DLA DZIECI DOLNEGO ŚLĄSKA

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) świadczenie opieki zdrowotnej o charakterze opieki paliatywnej i 
hospicyjnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w stanach 
terminalnych, a także z chorobami postępującymi, nieuchronnie 
prowadzącymi do śmierci oraz wspieranie i świadczenie opieki zdrowotnej 
nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi z taką niepełnosprawnością, 
nabytymi lub wrodzonymi zaburzeniami, które uniemożliwiają im godną 
egzystencję w domu rodzinnym bez pomocy medycznej i 
specjalistycznego sprzętu. Opieka ta ma charakter holistyczny, obejmuje 
sferę medyczną, rehabilitacyjną, psychologiczną, socjalną i duchową 
pacjenta i jego najbliższej rodziny,
2) wspieranie i świadczenie perinatalnej opieki paliatywnej polegającej na 
świadczeniu kompleksowego wsparcia i pomocy: medycznej, 
psychologicznej i duchowej w celu podjęcia przez rodziców świadomej 
decyzji o urodzeniu chorego dziecka, u którego stwierdzono w życiu 
płodowym występowanie tzw. ciężkiej wady rozwojowej o charakterze 
letalnym,
3) prowadzenie wsparcia dla osób w żałobie po stracie dziecka,
4) rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad 
dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą,
5) promowanie idei opieki paliatywnej, 
6) ochrona praw pacjenta,
7) prowadzenie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej,
8) kształcenie osób zainteresowanych (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, 
wolontariuszy, kapelanów, osób opiekujących się dziećmi chorymi) w 
dziedzinie opieki paliatywnej,
9) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, 
spotkaniach naukowych i szkoleniowych w kraju i za granicą w zakresie 
opieki paliatywnej,
10) działalność wydawnicza, gromadzenie i rozpowszechnianie 
materiałów szkoleniowych i literatury naukowej z dziedziny opieki 
paliatywnej, 
11) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, ułatwianie aktywności 
społecznej podopiecznym i ich rodzinom, 
12) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu podopiecznych 
Stowarzyszenia oraz ich rodzinom,
13) opieka socjalna nad podopiecznymi Stowarzyszenia i ich rodzinami 
znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej,
14) nabór, szkolenie i organizacja wolontariatu dla potrzeb opieki 
paliatywnej, 
15) pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych na sprawowanie 
opisanych powyżej form opieki.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Organizacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działania:
1) świadczenie domowej opieki hospicyjnej i paliatywnej nad dziećmi i 
młodzieżą,
2) świadczenie opieki psychologicznej, socjalnej i duchowej nad 
pacjentami hospicjum i ich rodzinami,
3) prowadzenie hospicjum perinatalnego zapewniającego kompleksowe 
wsparcie medyczne, psychologiczne, duchowe i socjalne nad rodzicami 
spodziewającymi się narodzin dziecka nieuleczalnie chorego,
4) prowadzenie grupy wsparcia dla osób w żałobie,
5) publikację artykułów naukowych i książek o tematyce hospicyjnej,
6) szkolenie osób zainteresowanych w zakresie pediatrycznej opieki 
paliatywnej.
7) współorganizowanie konferencji naukowych z zakresu opieki 
paliatywnej, udział w zjazdach i wykładach,
8) organizowanie imprez okolicznościowych (Mikołajki, Dzień Dziecka) 
oraz wyjazdów dla podopiecznych hospicjum i ich rodzeństwa (ferie, 
majówka, wakacje),
9) nabór i prowadzenie wolontariatu wspierającego działania 
stowarzyszenia,
10) organizowanie różnego rodzaju imprez (np. mobilnych punktów 
poboru dobra, koncertów), których celem jest promowanie idei opieki 
paliatywnej oraz pozyskiwanie środków finansowych na działalność 
stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Stowarzyszenie medyczne Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska realizuje następujące cele statutowe:
1) Świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w ramach hospicjum 
domowego, 
W ciągu roku 2017 pod opieką Hospicjum znajdowało się 101 podopiecznych i ich rodzin. Działalność 
medyczna była prowadzona zgodnie z wymogami NFZ dotyczącymi hospicjów domowych dla dzieci – 
wizyty pielęgniarskie odbywały się przynajmniej dwa razy w tygodniu, wizyty lekarskie - minimum dwa 
razy w miesiącu. Hospicjum zapewniało także dostęp do całodobowej pomocy personelu medycznego 
w formie dyżurów medycznych. Pacjenci hospicjum korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych 
wykonywanych w domu chorego. Rodziny pacjentów odwiedzali również psycholodzy oraz kapelan. 
Hospicjum w swoich strukturach posiadało personel pracujący w regionie Wrocławia oraz personel 
zamiejscowy, opiekujący się chorymi w regionach – w Jeleniej Górze, Kłodzku, Wałbrzychu i Zgorzelcu. 
Hospicjum również organizowało konsultacje specjalistyczne u dzieci, zgodnie ze wskazaniami 
medycznymi. 

2) świadczenie opieki perinatalnej nad rodzinami spodziewającymi się narodzin nieuleczalnie chorego 
dziecka,
Hospicjum perinatalne współtworzone przez Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska działa na rzecz rodzin 
z terenu całego województwa dolnośląskiego. Z opieki hospicjum perinatalnego korzystają rodziny, 
które w czasie trwania ciąży uzyskały informację, że dziecko, na które oczekują, jest ciężko i 
nieuleczalnie chore. Inne jednostki współpracujące w projekcie hospicjum perinatalnego to m.in.  
Klinika Ginekologii i Położnictwa oraz Klinika Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  im. 
Jana Mikulicza-Radeckiego przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu, Poradnia Genetyki Fundacji 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Fundacja Evangelium Vitae. 
W 2017 r. Stowarzyszenie prowadziło opiekę nad  8 rodzinami w ramach hospicjum perinatalnego.

3) organizowanie spotkań w ramach grupy wsparcia dla rodzin w żałobie,
Praca grupy wsparcia dla rodzin w żałobie ma na celu udzielanie pomocy osobom, które doświadczyły 
śmierci dziecka. Podczas spotkań w bezpiecznej i serdecznej atmosferze rodzice mają możliwość 
wyrażenia swoich emocji, dzielenia się doświadczeniem, uzyskiwania i udzielania wsparcia. Spotkania 
odbywają się cyklicznie raz w miesiącu. W 2017 roku spotkań było 12. Spotkania w styczniu, w 
listopadzie oraz wyjazdowa grupa wsparcia w maju miały charakter uroczystości dla rodzin. W 
spotkaniu listopadowym uczestniczyło około 100 osób. W spotkaniu organizowanym w styczniu i maju 
brało udział po około 50 osób. Pozostałe, comiesięczne spotkania, gromadziły od 5 do 13 rodziców po 
stracie dziecka oraz pracowników hospicjum. Każde grupa wsparcia składała się z minimum 
dwugodzinnego spotkania z psychologiem, które było poprzedzone mszą św. Spotkania prowadzone 
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były przez psychologów (Alicję Kaśków, Agnieszkę Waniczek) i kapelana (ks. Tomasza Filinowicza). 
W spotkaniach grupy wsparcia mogą uczestniczyć zarówno rodzice, których dzieci były pod opieką 
Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, jak i wszyscy inni, którzy w różnych okolicznościach życia stracili 
swoje dzieci.

4) promowanie idei opieki paliatywnej
W 2017 Hospicjum rozpoczęło stworzenie nowej strategii działania i wizerunku, dzięki czemu temat 
opieki paliatywnej może być bardziej rozpowszechniany i rozumiany. 25.10 odbyło się uroczyste 
otwarcie Pierwszego Punktu Poboru Dobra – wydarzenia medialnego, podczas których zaproszone 
zostały władze, organizacje, szkoły z nami współpracujące. W uroczystości brało udział około 300 osób. 
Dzięki zamianie strategii, mogliśmy szerzej rozpocząć informowanie osób o opiece paliatywnej, o 
działalności hospicjum. 
W 2017 odbyły się także liczne pogadanki w szkołach na Dolnym Śląsku, podczas których omawiane 
były zagadnienia wolontariatu, pomagania oraz opieki hospicyjnej. 
Braliśmy także udział w XIV kampanii Hospicjum to też Życie.

5) pomoc socjalna dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej,
Pomoc socjalna obejmowała dofinansowywanie zakupów artykułów spożywczych, środków czystości, 
kosztów wydatków na leki, transportu, opału na zimę, konsultacji specjalistycznych. W 2017 
pomagaliśmy w ten sposób 52 rodzinom.
5.a) dofinansowywanie rehabilitacji dla pacjentów hospicjum,
W 2017 r. z zabiegów rehabilitacyjnych korzystało 105 pacjentów hospicjum. Średnia ilość godzinnych 
zabiegów rehabilitacyjnych wynosiła od 4 do 8 w miesiącu. Ze względu na ciężkość schorzeń 
podopiecznych hospicjum zabiegi rehabilitacyjne były organizowane w domu pacjenta.
5.b) zakup materiałów medycznych,
Hospicjum przez cały czas prowadzenia działalności medycznej zakupuje dla swoich podopiecznych 
niezbędny sprzęt i materiały medyczne, które są nieodpłatnie przekazywane pacjentom. Do najczęściej 
pozyskiwanych dla chorych materiałów medycznych zaliczyć należy m.in.:
- rurki tracheotomijne, 
- zgłębniki gastrostomijne,
- wymienniki ciepła i wilgoci, 
- cewniki, 
- sondy, 
- strzykawki, 
- opatrunki, 
- filtry, 
- środki dezynfekcyjne.

5.c) bezpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego pacjentom hospicjum, 
Hospicjum udostępnia swoim podopiecznym nieodpłatnie niezbędny sprzęt medyczny, zapewniając 
także jego obsługę techniczną i serwis. Do najczęściej wykorzystywanych urządzeń medycznych zaliczyć 
należy m.in.:
- ssaki,
- koncentratory tlenu, 
- pulsoksymetry, 
- inhalatory, 
- pompy infuzyjne.

6) organizowanie imprez  i wyjazdów dla rodzin podopiecznych hospicjum.
W roku 2017 zorganizowane zostały 2 spotkania dla rodzin podopiecznych – Dzień Dziecka (20.05.2017 
- impreza zorganizowana przez firmę Nokia w Zamku Topacz), w którym uczestniczyło 120 osób z rodzin 
objętych opieką hospicyjną, oraz Mikołajki (17.12.2017 zorganizowane w Dolnośląskim Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących), w których wzięło udział 
280 osób. 
W 2017 r odbyły się również dwa wyjazdy wypoczynkowe organizowane dla rodzeństwa rodzin 
objętych opieką hospicyjną. W lutym odbył się wyjazd do Sulistrowic, w którym wzięło udział 20 osób. 
W wypoczynku letnim we Wrocławiu, organizowanym w sierpniu, brało udział 19 osób.

7) organizowanie, wspieranie i szkolenie wolontariatu hospicyjnego.
Podczas całego roku 2017 r. hospicjum współpracowało z 123 wolontariuszami, członkowie organizacji 
także wykonywali działania wolontaryjne. 5 wolontariuszy bezpośrednio pomagało rodzinom. 
Wolontariusze wspierali hospicjum w pracach biurowych, magazynowych, transportowych, przy 
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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)

250

0

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)

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

organizacji imprez i kwest, zbieraniu nakrętek, pozyskiwaniu darczyńców. 
Hospicjum w 2017 r współpracowało również z 30-osobową  grupą z wolontariatu pracowniczego firmy 
NOKIA oraz HP  podczas imprez rodzinnych oraz eventów.  Wolontariat pracowniczy udzielał także 
wsparcia w pracach biurowych hospicjum.
W 2017 roku nawiązaliśmy współpracę z 52 szkołami na terenie Dolnego Śląska, w których zostały 
przeprowadzone spotkania, organizowane były kwesty na rzecz podopiecznych hospicjum, zbierane 
darowizny rzeczowe czy też nakrętki. 
Raz w miesiącu odbywały się regularne spotkania wolontariuszy w siedzibie hospicjum.

8) pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych na sprawowanie opisanych powyżej form opieki.
Podczas 2017 r hospicjum organizowało kiermasze książek, koncerty, Zumba Maraton, kiermasze 
świąteczne, kwesty w kościołach, kwesty na festynach, zbiórki nakrętek z których cały dochód 
przeznaczany był na opiekę nad podopiecznymi hospicjum. 
Dzięki uprzejmości Komitetu Społecznego „Dzieciom Hospicjum” pozyskaliśmy dary rzeczowe, tj. 
pampersy, chusteczki nawilżające, środki czystości, środki pielęgnacyjne, drobny sprzęt AGD, sprzęt 
medyczny, które zostały przekazane rodzinom objętych opieką hospicyjną. Akcja odbywała się pod 
hasłem „Nie bądź sknera, kup pampera”. 

9) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych 
w kraju i za granicą w zakresie opieki paliatywnej,
W 2017 r zespół medyczny i administracyjny brał udział w konferencjach opieki hospicyjnej m.in. w 
Lublinie, Krakowie, a także w VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych.

10) działalność wydawnicza, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i literatury 
naukowej z dziedziny opieki paliatywnej,
W 2017 r została wydana książka Pod redakcją Krzysztofa Szmyda, Katarzyny Urbaniak i Agnieszki 
Dytman-Stasieńko pt. ” Pozwólcie mi odejść w ramionach najbliższych” omawiająca zagadnienia 
hospicjum dla dzieci oraz hospicjum perinatalnego.

11) kształcenie osób zainteresowanych (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, wolontariuszy, kapelanów, 
osób opiekujących się dziećmi chorymi) w dziedzinie opieki paliatywnej,
W 2017 r 6 osób z zespół pielęgniarskiego rozpoczęło specjalizację z opieki paliatywnej.  

Stowarzyszenie w roku 2017 nie prowadziło działalności gospodarczej.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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)

Pozostała działalność w 
zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana.
Stowarzyszenie 
świadczy opiekę 
zdrowotną o 
charakterze opieki 
paliatywnej i 
hospicyjnej nad 
dziećmi, młodzieżą i 
młodymi dorosłymi w 
stanach terminalnych, a 
także z chorobami 
postępującymi, 
nieuchronnie 
prowadzącymi do 
śmierci. Ponadto 
działalność 
stowarzyszenia 
obejmuje wspieranie i 
świadczenie opieki 
zdrowotnej nad 
dziećmi, młodzieżą i 
młodymi dorosłymi z 
taką 
niepełnosprawnością, 
nabytymi lub 
wrodzonymi 
zaburzeniami, które 
uniemożliwiają im 
godną egzystencję w 
domu rodzinnym bez 
pomocy medycznej i 
specjalistycznego 
sprzętu medycznego 
(np. koncentratorów 
tlenu, ssaków 
medycznych, pomp 
infuzyjnych).
Stowarzyszenie zajmuje 
się również 
świadczeniem 
perinatalnej opieki 
paliatywnej - obejmuje 
opieką rodziny, które 
już w trakcie ciąży 
dowiedziały się o 
występowaniu u ich 
nienarodzonego 
dziecka ciężkiej wady 
rozwojowej o 
charakterze letalnym. 
Stowarzyszenie 
zapewnia wsparcie 
psychologa, lekarza 
specjalisty medycyny 

86.90.E

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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paliatywnej oraz 
kapelana. Ponadto 
zapewnia kontakt z 
lekarzami 
ginekologami, 
neonatologami, 
genetykami i 
położnymi.

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostała pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana. 
Stowarzyszenie wspiera 
pacjentów hospicjum i 
ich rodziny zapewniając 
im opiekę socjalną - 
poprzez częściową 
refundację niezbędnych 
leków, zakup 
materiałów 
medycznych (np. rurek 
tracheotomijnych, 
gastrostomii, 
specjalistycznych 
opatrunków, filtrów, 
cewników do odsysania 
i karmienia, 
strzykawek)  i sprzętu 
medycznego (m.in. 
koncentratorów tlenu, 
ssaków medycznych, 
pomp infuzyjnych, 
pulsoksymetrów), 
pomoc w opłacaniu 
zabiegów 
rehabilitacyjnych, 
organizację 
wypoczynku zdrowego 
rodzeństwa (wyjazdy 
wakacyjne, ferie 
zimowe), 
organizowanie imprez 
okolicznościowych, w 
tym wyjazdów 
integracyjnych grupy 
wsparcia, Mikołajek, 
Dnia Dziecka.

88.99.Z
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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. 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

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Wydawanie książek.
Stowarzyszenie wydało 
książkę "Pozwólcie mi 
odejść w ramionach 
najbliższych" pod 
redakcją Krzysztofa 
Szmyda, Katarzyny 
Urbaniak i Agnieszki 
Dytman-Stasieńko. Jest 
to krótkie kompendium 
wiedzy dotyczące 
opieki perinatalnej, 
zasad postępowania i 
wsparcia rodziców, 
którzy dowiedzieli się, 
że ich dziecko, którego 
narodzin oczekują, jest 
chore i w każdej chwili 
może odejść. Porusza 
szereg ważnych 
zagadnień, takich jak 
medyczne, 
psychologiczne i 
prawne aspekty tej 
sytuacji. Nie bez 
znaczenia jest to, że w 
książce głos zabierają 
rodzice, którzy sami 
doświadczyli straty 
dziecka.

58.11.Z
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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) 3,585,693.75 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,585,693.75 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

2,840,546.95 zł

10,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 472,205.30 zł

2,765.00 zł

97,936.54 zł

238,633.67 zł

132,870.09 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 262,941.50 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

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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,850,546.95 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 883,304.30 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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: 3,140,384.15 zł 0.00 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

2,702,389.45 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

27.71 zł

437,818.99 zł

148.00 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.)

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

66,792.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

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)

13.0 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. 0,5 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)

8.6 etatów

32.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

33.00 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)

0.00 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

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 765,481.86 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

544,461.79 zł

310,532.14 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

133,239.87 zł

- inne świadczenia 100,689.78 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 221,020.07 zł

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

765,481.86 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 765,481.86 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)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

63,790.15 zł

91.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

33.00 osób

58.00 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)

32.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

32.00 osóbb) inne osoby

Druk: MPiPS 12



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

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

0.00 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)

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

1 Z NADZIEJĄ NA PRZYSZŁOŚĆ Podniesie poziomu wiedzy 
rodziców na temat skutecznych 
metod fizjoterapeutycznych 
mających zastosowanie u ich 
chorych dzieci oraz u nich 
samych. Zmniejszenie stresu 
towarzyszącego rodzinie 
dziecka nieuleczalnie chorego 
poprze zastosowanie w czasie 
warsztatów technik 
relaksacyjnych.

URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA 10,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5,673.46 zł

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

1 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OPIEKA PALIATYWNA I 
HOSPICYJNA DZIECI

NFZ 2,840,546.95 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 (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

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)

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

organizacji

Krzysztof Szmyd, Agnieszka 
Więckiewicz, Piotr Szota / 

14.03.2018 Data wypełnienia sprawozdania

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
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