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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica JEDNOŚCI NARODOWEJ Nr domu 47/47A/49A Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-260 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 71-367-51-09

Nr faksu E-mail 
fundacja@hospicjum.wroc.pl

Strona www www.hospicjum.wroc.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-10-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02059837000000 6. Numer KRS 0000287982

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

Beata Hernik-Janiszewska Prezes 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

Waldemar Gołębiowski przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Bożena Szawlis członek Rady Fundacji TAK

Tomasz Sokołowski członek Rady Fundacji TAK

Jerzy Pejcz członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
1) Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i 
młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami 
oraz wspieranie i świadczenie opieki nad dziećmi, młodzieżą i młodymi 
dorosłymi z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną, zwanymi dalej 
„podopiecznymi”
 Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami 
ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym podejściem 
bejmującym fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy. 
Skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. 
Obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia 
rodzinie oraz opieki w czasie umierania i w okresie żałoby. Celem opieki 
paliatywnej nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego 
jakości.
2) rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad 
dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą,
3) realizowanie rehabilitacji społecznej, działanie przeciwko wykluczeniu 
społecznemu i ułatwienie aktywności społecznej Podopiecznym i ich 
rodzinom, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
4) pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych na sprawowanie 
opieki, o której mowa w pkt. 1 i 2
5) działanie na rzecz informowania społeczeństwa o działalności Fundacji, 
ochrony i promocji zdrowia, promowanie filozofii i postaw opieki 
paliatywnej w pediatrii
6) wspieranie i świadczenie perinatalnej opieki paliatywnej polegającej na 
świadczeniu kompleksowego wsparcia i pomocy: medycznej, 
psychologicznej i duchowej dla rodziców nieuleczalnie chorego płodu, w 
celu podjęcie przez rodziców świadomej decyzji o urodzeniu chorego 
dziecka, u którego stwierdzono w życiu płodowym występowanie tzw. 
wady letalnej
7) podejmowanie działań w zakresie dotyczącym szeroko rozumianej 
ochrony praw pacjenta,
8) prowadzenie wolontariatu na potrzeby i na rzecz podopiecznych 
Fundacji.
9) przyznawanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej zgodnie 
z zasadami ustawy o pomocy społecznej, dla podopiecznych Fundacji, w 
tym ich rodzin, ze względu na długotrwałą lub ciężką chorobę oraz 
niepełnosprawność,
10) udzielanie świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje cele przez:
1)  organizowanie i finansowanie ośrodków opieki paliatywnej nad 
dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i innych krajach
2)  organizowanie, prowadzenie i finans. ośrodków opieki perinatalnej nad 
nienarodzonymi dziećmi z wadami letalnymi w Polsce i innych krajach
3)  umożliwianie rodzicom spodziewających się przyjścia na świat dziecka, 
u którego stwierdzono w życiu płodowym występowanie tzw. wady 
letalnej, kontaktu z personelem medycznym, lekarzami, psychologami, 
osobami duchownymi, pracownikiem socjalnym, przekazywanie rodzicom 
materiałów dotyczących nieuleczalnie chorych dzieci z podobnymi 
schorzeniami, organizowanie spotkań z rodzicami, którzy urodzili lub 
spodziewają się dziecka z nieuleczalną chorobą
4)  przekazywanie rodzicom wszelkich informacji dotyczących urodzenia 
chorego dziecka, szkolenia w zakresie dalszego postępowania z chorym 
dzieckiem, przygotowanie rodziców na mogącą nastąpić śmierć dziecka, 
jak i na dalszą opiekę oraz leczenie
5)  pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących podopiecznych, 
umożliwiającą im sprawowanie opieki oraz pomoc finans. dla rodzin w 
okresie żałoby
6)  organizowanie i finans. programu wsparcia dla chorych i ich rodzin - 
polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i 
duchowych świadczonej przez psychologów, lekarzy, pedagogów i 
duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego org. i finans. 
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wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek lub innych form terapii
7)  org. i finans. działalności wydawniczej w zakresie materiałów 
szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej
8)  prowadzenie i finans. badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i 
leczenia bólu
9)  prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej i 
leczenia bólu
10)  współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej:
a) z org. pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi 
org. działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych i ich rodzin w kraju i za 
granicą
b) z instytucjami państwowymi i samorządowymi
11) organizowanie i finans. konferencji naukowych, kursów i staży 
indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej dla 
personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób 
zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej
12)  organizowanie akcji i projektów edukacyjnych oraz współpraca z 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w celu szerzenia idei 
bezinteresownej pomocy, rozwoju wolontariatów szkolnych oraz 
budowania społeczeństwa obywatelskiego
13)  współpraca z podmiotami gospodarczymi w celu rozwoju 
wolontariatu pracowniczego oraz odpowiedzialności społecznej
14)  organizowanie festynów, koncertów, wystaw i/lub innych imprez 
publicznych skierowanych na zewnątrz, których celem jest pozyskanie 
funduszy oraz propagowanie poczucia wspólnoty, solidarności z 
potrzebującymi i empatii wobec podopiecznych,
15)  organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, 
spotkaniach naukowych i szkoleniowych w kraju i za granicą
16)  współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami 
państwowymi i samorządowymi, mającą rozwijać opiekę paliatywna i 
szerzyć ideę bezinteresownej pomocy oraz wspomagającej rozwój i 
działania wspólnot oraz społeczności lokalnych
17)  działalność informacyjną i promocyjną, mającą na celu uświadamianie 
społeczeństwa o zakresie działań Fundacji i potrzebach związanych z jej 
działalnością
18)  organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych 
i rzeczowych, sprzedaż cegiełek w kraju i za granicą, pozyskiwanie 
partnerów, sponsorów okolicznościowych i stałych
19)  organizowanie i finans. działalności wydawniczej w zakresie 
materiałów informacyjnych, edukacyjnych
20)  organizowanie oraz finans. naboru i szkolenia wolontariuszy dla 
potrzeb opieki paliatywnej oraz innych działań Fundacji, a także 
organizowanie akcji promujących i wspierających wolontariat
21)  organizowanie imprez tematycznych dla rodzin objętych opieką 
Fundacji oraz rodzin po stracie
22)  organizowanie Grupy Wsparcia Rodzin w Żałobie
23)  organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wyjazdy integracyjnie dla 
wolontariuszy, rodzin po stracie, rodzeństwa
24)  działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy pomiędzy społeczeństwami
25)  inne formy działalności umożliwiające skuteczniejsze funkcjonowanie 
Fundacji
Fundacja realizuje swoje cele i prowadzi działalność głównie w sposób 
nieodpłatny. Dział. odpłatna prowadzona jest 
w zakresie sprzedaży przedmiotów darowizny.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

W 2016 roku Fundacja realizowała swoje cele poprzez:
1. Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi (z pomocy 
Hospicjum w roku 2016 korzystało łącznie 340 dzieci wraz z rodzinami) realizowane poprzez:
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

a) finansowanie rehabilitacji usprawniającej pacjentów objętych opieką fundacji; zabiegi rehabilitacyjne 
odbywały się zarówno w domu pacjenta, jak i naszej przychodni dla nieuleczalnie chorych dzieci; 
średnio pacjenci korzystali z 1 do 2 godzinowych zabiegów tygodniowo. Niektórzy pacjenci, którzy 
potrzebowali szczególnej uważności byli rehabilitowani 3 razy w tygodniu. Łącznie w 2016 zrealizowano 
11 788 godzin rehabilitacji;

b) zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla wszystkich podopiecznych, tj. ssaków, koncentratorów 
tlenu, inhalatorów, materaców przeciwodleżynowych, itp. W roku 2016 zakupiono m. in. 11 
koncentratorów tlenu, 16 inhalatorów, 10 pulsoksymetrów, 11 materacy przeciwodleżynowych, 3 
ssaki;

c) zakup niezbędnych materiałów medycznych m.in. materiałów opatrunkowych,  cewników 
urologicznych, sond, cewników do odsysania, gastrostomii, rurek tracheotomijnych, środków 
dezynfekcyjnych, niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów pielęgniarskich i lekarskich;

d) finansowanie porad medycznych lekarzy specjalistów, którzy nie byli reprezentowani wśród 
personelu Hospicjum; w 2016 roku w ramach specjalistycznej przychodni konsultacje prowadzili 
również lekarze takich specjalności jak: neurolog dziecięcy, gastroenterolog dziecięcy, alergolog 
dziecięcy, genetyk. W roku 2016 w przychodni odbyły się 24 wizyty;

e) finansowanie transportu pacjentów na zlecone, niezbędne konsultacje medyczne, badania, 
rehabilitację oraz wakacyjne turnusy rehabilitacyjne;

f) finansowanie utrzymania samochodów i zakupu paliwa niezbędnego do dojazdu personelu 
medycznego do pacjentów i ich rodzin;

g) refundację kosztów zakupionych dla pacjentów leków, diet przemysłowych i niezbędnych odżywek;

h) finansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla pacjentów, opiekunów oraz rodzeństwa będących 
uzupełnieniem prowadzonej w ciągu roku rehabilitacji, łącznie z tej formy pomocy skorzystało 55 osób;

i) udzielanie pomocy socjalnej dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej poprzez finansowanie zakupów 
produktów spożywczych niezbędnych w diecie pacjenta oraz środków czystości (z tej formy pomocy 
korzystały 34 rodziny), a także opału na zimę warunkującego zapewnienie odpowiednich warunków 
bytowych, koniecznych w prowadzeniu opieki nad chorym dzieckiem (wsparcie w tym zakresie 
otrzymało 15 rodzin). Ponadto wydano ok. 84 paczek żywnościowych;

j) grupa wsparcia dla rodzin w żałobie działająca przy Centrum Rehabilitacji Społecznej Fundacji 
„Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” pomaga osobom zmagającym się z żałobą po śmierci dziecka. W 
roku 2016 odbyło się 5 spotkań. Spotkania grupy miały charakter otwarty – osoby, które chciały wziąć 
udział w spotkaniu mogły dołączyć 
w dowolnym momencie, po uprzedniej konsultacji telefonicznej z prowadzącymi (psychologami i 
kapelanem). W styczniu odbyło się spotkanie opłatkowe, w maju wyjazd do Henrykowa (47 
uczestników plus wolontariusze). 
W ramach funkcjonowania Centrum Rehabilitacji Społecznej w drugiej połowie roku odbywały się 
również indywidualne spotkania psychologów pracujących w Fundacji z członkami rodzin pogrążonych 
w żałobie na terenie Dolnego Śląska. Łącznie odbyło się 7 takich spotkań;

m) pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki 
w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby;

n) organizowanie i finansowanie programu wsparcia dla chorych i ich rodzin:
• w roku 2016 odbyły się dwa spotkania zorganizowane dla pacjentów i ich rodzin: z okazji Dnia Dziecka 
(28.06.2016) oraz spotkanie Mikołajkowe (04.12.2016). Podczas spotkań zorganizowano poczęstunek, 
gry i zabawy dla dzieci, a także wręczano prezenty; zarówno w spotkaniu z okazji Dnia Dziecka, jak i 
Mikołajkowym uczestniczyło ok. 330 osób; z okazji Dnia Kobiet (05.03.2016)  dla mam naszych 
podopiecznych odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyły mamy naszych podopiecznych 
wraz z wolontariuszami oraz pracownikami; mamy na co dzień zapracowane, zmęczone, poświęcające 
swoim ciężko chorym dzieciom każdą chwilę, zasłużyły na to, żeby w dniu swojego święta czuć się 
dopieszczone i wyjątkowe;
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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)

340Osoby fizyczne

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

• w 2016 roku Fundacja organizowała również wyjazdy terapeutyczne dla rodzeństwa naszych 
podopiecznych (pacjentów oraz rodzin osieroconych). W dniach 07-08.05.2016 17 dzieci wzięło udział 
w wycieczce do Kletna. W dniach 02.07.- 17.07.2016 dla 13 zorganizowano wyjazd wakacyjny do 
Lubiatowa nad morzem.
 
o) w 2016 roku Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” wydała kolejny numer gazetki pt.: 
„Promyki Nadziei”, współredagowanej przez pacjentów i ich rodziny, personel hospicjum, 
wolontariuszy; zeszłoroczny nakład to 3 500 egzemplarzy;
        
3.  Wspieranie i świadczenie perinatalnej opieki paliatywnej realizowane poprzez Hospicjum 
Perinatalne dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka, u którego w czasie ciąży wykryto 
nieuleczalną, prowadzącą do śmierci chorobę. W roku 2016 z pomocy Hospicjum Perinatalnego 
skorzystało kilkoro rodzin.

4.  Prowadzenie specjalistycznych konsultacji dla dzieci niepełnosprawnych oraz nieuleczalnie i 
przewlekle chorych. Przychodnia świadczyła nieodpłatną pomoc w ramach następujących specjalności: 
neurologii dziecięcej, gastroenterologii dziecięcej, alergologii dziecięcej, genetyki oraz ortopedii. W 
przypadkach szczególnie uzasadnionych Fundacja pomagała rodzicom w zorganizowaniu dojazdu do 
naszej przychodni. W roku 2016 
w przychodni odbyły się 24 wizyty. Pomoc otrzymały wszystkie zgłoszone do naszej przychodni dzieci, 
wymagające konsultacji w zakresie specjalności naszych lekarzy.

5. Wolontariat dla potrzeb opieki paliatywnej:
a)  rodzinny -  wolontariusze pomagali przy chorym dziecku 
i w rodzinie. W ramach wolontariatu rodzinnego w 2016 r. działały 3 osoby; 
b)  akcyjny - wolontariusze brali udział w akcjach informacyjnych oraz pozyskiwaniu pieniędzy. W 2016 
roku zrekrutowaliśmy 147 nowych wolontariuszy. Pomoc wolontariuszy szczególnie przydatne jest przy:
• organizowaniu akcji informacyjnych i promujących ideę ruchu hospicyjnego, koordynowaniu imprez 
sportowych, kulturalnych, społecznych oraz imprez dla rodzin naszych podopiecznych, różnego rodzaju 
zbiórek pieniężnych, 
• pomaganiu w pracach biurowych i transporcie;
c)  szkolny - w roku 2016 r. ponad 320 placówek oświatowych z województwa (w tym około 214 z 
Wrocławia) uczestniczyło w różnego rodzaju akcjach prowadzonych przez fundację. Młodzież 
reprezentowała fundację na terenie całego województwa. Dwukrotnie w ciągu roku przeprowadzono 
informacyjne spotkanie z nauczycielami;

d)  pracowniczy – pracownicy wrocławskich korporacji w ramach wewnętrznej polityki 
odpowiedzialnego społecznie biznesu mogli, zrealizować u nas jeden lub kilka dni swojej pracy. W 
sumie w 2016 roku odwiedziło nas 177 wolontariuszy m.in. z Credit Suisse, BNY Mellon, docFlow, 
Power Media czy HPE;

e) resocjalizacyjny – polegał na przyjęciu osadzonych z Zakładu Karnego do działań i prac 
wolontariackich na rzecz Fundacji. To działanie jest przykładem dobrego modelu rehabilitacji 
społecznej. W 2016 roku współpracowaliśmy z 4 osadzonymi, a miejscem ich działań była  siedziba 
fundacji;

f) medyczny – polegał na wsparciu działań lekarskich i pielęgniarskich przez wykwalifikowany personel 
medyczny. W ramach wolontariatu rodzinnego w 2016 roku działał 1 lekarz i 6 pielęgniarek.

Druk: MPiPS 5



2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

0Osoby prawne
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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostała działalność w 
zakresie opieki 
zdrowotnej, gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowana; 
Fundacja Wrocławskie 
Hospicjum dla Dzieci 
świadczy opiekę 
paliatywną dla dzieci, 
młodzieży i młodych 
dorosłych chorujących 
na nieuleczlane, 
postępujące i 
prowadzące do śmierci 
schorzenia. W ramach 
opieki pacjenci 
otrzymują niezbędną 
pomoc medyczną, 
psychologiczną i 
duchową. Całość opieki 
sprawowana jest w 
domu chorego 
(personel dojeżdża do 
pacjenta i jego rodziny). 
Ponadto Fundacja 
prowadzi przychodnię 
dla dzieci nieuleczalnie 
chorych, w której 
pacjenci mogą 
korzystać ze 
specjalistycznych 
konsultacji w zakresie 
różnych dziedzin 
pediatrii. Prowadzone 
jest także hospicjum 
perinatalne, świadczące 
pomoc dla rodzin, które 
na etapie ciąży 
dowiedziały się, że 
dziecko na które 
czekają urodzi się 
nieuleczalnie, ciężko 
chore.

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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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostała pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowana; Ze 
względu na fakt, że 
rodziny opiekujące się 
nieuleczalnie chorym 
dzieckiem w wielu 
wypadkach mają do 
dyspozycji jedynie 
zasiłki (mama nie może 
chodzić do pracy, duży 
odsetek rodzin 
rozbitych) – sytuacja 
socjalna rodzin jest zła. 
Ze względu na chorobę 
dziecka rodzina ponosi 
dodatkowe koszty – 
odżywki, leki, środki 
higieniczne itp. Dlatego 
też Fundacja wspiera 
rodziny poprzez 
refundację leków dla 
pacjentów, zakup 
pieluch i materiałów 
opatrunkowych, zakup 
niezbędnych w opiece 
materiałów 
medycznych, np. 
gastrostomii, 
tracheostomii. Wszyscy 
podopieczni Fundacji 
mają bezpłatnie 
udostępniony sprzęt 
medyczny niezbędny 
dla dzieci. W sytuacjach 
szczególnych udzielane 
jest wsparcie na zakup 
podstawowych 
artykułów 
żywnościowych. 
Ponadto pomoc 
Fundacji kierowana jest 
do rodzeństwa naszych 
podopiecznych. W tym 
obszarze organizowane 
są m.in. wyjazdy na 
zimowiska, majówki, 
wyjazdy wakacyjne.

88.99.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowane; 
Fundacja prowadzi 
kampanię edukacyjną 
na terenie Wrocławia i 
Dolnego Śląska, której 
celem jest 
uwrażliwienie dzieci i 
młodzieży na los ich 
niepełnosprawnych i 
nieuleczalnie chorych 
rówieśników. Chore 
dzieci, które 
przebywają 
w swoich domach 
często są wykluczone ze 
społeczeństwa – w 
aspekcie fizycznym oraz 
w psychicznym, bo nie 
istnieją w świadomości 
rówieśników. Aby 
aspekt 
niepełnosprawności 
przybliżyć, łamiemy 
stereotyp słowa 
niepełnosprawność 
oraz słowa hospicjum, 
udowadniamy 
przedstawiając nasze 
hospicyjne działania. 
Udowadniamy, że 
akceptacja i równość 
jest kluczowa, aby życie 
osoby 
niepełnosprawnej i 
pełnosprawnej było 
pełniejsze i powiązane 
ze sobą. Bo nie 
tolerancja a akceptacja 
inności jest 
najważniejsza. Młodych 
ludzi poprzez kampanię 
informacyjną uczymy 
jak rozumieć 
niepełnosprawność i jak 
pomagać 
potrzebującym w 
aspekcie wolontariatu.

85.59.B
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostała sprzedaż 
detaliczna 
przedmiotów 
darowizny;  Fundacja 
„Wrocławskie 
Hospicjum dla Dzieci” w 
roku 2016 zgodnie z 
zapisami § 6 pkt.2 
Statutu Fundacji, 
rozpoczęła 
prowadzenie 
działalności odpłatnej w 
zakresie sprzedaży 
przedmiotów 
darowizny.
Podczas 6. Koncertu 
Charytatywnego, który 
odbył się w dniu 
24.01.2016r. w 
Narodowym Forum 
Muzyki we Wrocławiu 
została 
przeprowadzana Aukcja 
Charytatywna. 
W ramach realizowanej 
Aukcji Charytatywnej 
zostały pokryte koszty 
działalności statutowej 
Fundacji :
- opieka medyczna w 
okresie około 
wakacyjnym ( ze 
względu na mniejsze 
wpływy ze zbiórek )
- opieka psychologiczna 
w jednym miesiącu
- pomoc socjalna dla 
dwóch podopiecznych
- turnus rehabilitacyjny 
dla podopiecznego
- miesięczna 
rehabilitacja 
podopiecznego

47.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 5,231,041.08 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,047,853.44 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 58,320.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 2,700.00 zł

d) Przychody finansowe 24,183.40 zł

e) Pozostałe przychody 97,984.24 zł

0.00 zł

1,228,598.00 zł

64,490.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,523,575.85 zł

0.00 zł

882,166.60 zł

496,407.70 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

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

73.11.Z Reklama – usługi promocyjne;Fundacja 
„Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” po podjęciu 
uchwały przez Radę Fundacji w tym zakresie, 
rozpoczęła w roku 2016 prowadzenie 
działalności gospodarczej. Działalność 
gospodarcza została podjęta w zakresie usług 
promocyjnych i reklamowych. 
W ramach podjętych działań w roku 2016 
opracowano autorski artykuł dotyczący 
przyszłości Wrocławia w perspektywie 20 i 40 
lat. Podjęto także działania promocyjne oraz 
reklamowe na rzecz uczelni wyższej oraz 
podmiotu gospodarczego. Dochód uzyskany z 
działalności gospodarczej został w pełni 
przeznaczany na działania statutowe Fundacji.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,164,478.99 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,293,088.00 zł
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130,233.35 zł

14,768.20 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 249,898.24 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,135,463.03 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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 797,363.08 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,633,321.26 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: 4,935,109.71 zł 1,428,867.16 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

3,912,390.41 zł 1,428,867.16 zł

58,320.00 zł 0.00 zł

609.95 zł

5,514.72 zł

951,531.19 zł

6,743.44 zł 0.00 zł

1 Rehabilitacja i turnusy rehabilitacyjne, leki, materiały i sprzęt medyczny dla pacjentów 698,090.51 zł

2 Wynagrodzenia (pielęgniarek, psychologów, pracownika socjalnego, pracowników administracji) 292,638.49 zł

3 Usługi medyczne 179,071.63 zł

4 Administracja (m.in. usługi zarządcze, księgowe, prawnicze, obsługa biura) 129,756.00 zł

1 pacjentka M.D. 11,592.10 zł

2 pacjentka S.G. 1,419.10 zł

3 pacjent M.B. 681.70 zł

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

230,276.79 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 2,009.05 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

16.0 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)

12.4 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 2,090.05 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

2,448.42 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

7.00 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

7.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,289,668.56 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

804,335.22 zł

741,590.59 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

48,523.53 zł

- inne świadczenia 14,221.10 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 485,333.34 zł

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

1,289,668.56 zł

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

246.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

246.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

2.00 osób

69.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,289,668.56 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)

3,428.14 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

2,556.91 zł

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

3,591.42 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

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

11,050.34 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

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)

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

1 Promocja i rozwój 
wolontariatu we Wrocławiu 
- II edycja - 
"WOLONTARIUSZ.ORG"- 
Pozarządowy Program 
Rozwoju Wolontariatu we 
Wrocławiu

Kompleksowe i długofalowe 
wzmocnienie wolontariatu we 
Wrocławiu oraz budowa jego 
trwałych struktur w oparciu o 
rozwiązania 
o charakterze systemowym

Gmina Wrocław 58,850.00 zł

2 Rehabilitacja dzieci 
nieuleczalnie i przewlekle 
chorych

Poprawa jakości życia 
nieuleczalnie chorych dzieci 
poprzez działania korzystnie 
wpływające na zdrowie 
wykonywane w ich środowisku 
domowym

Gmina Miejska Dzierżoniów 2,940.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

BEATA HERNIK-JANISZEWSKA 
, 31.03.2017 Data wypełnienia sprawozdania 2017-06-28
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