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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M.KRAKÓW

Powiat M.KRAKÓW

Ulica FATIMSKA Nr domu 17 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-831 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-641-43-30

Nr faksu 12-641-46-59 E-mail zarzad@hospicjum.org Strona www www.hospicjum.krakow.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-09-27

2004-05-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35055242900000 6. Numer KRS 0000048149

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

Jolanta Maria Stokłosa Prezes TAK

Władysław Miękina Wiceprezes ds. 
organizacyjnych

TAK

Paweł Stanisław Skowronek Wiceprezes ds. 
medycznych

TAK

Elżbieta Maria Złowodzka Skarbnik TAK

Renata Joanna Połomska Sekretarz TAK

Krystyna Kochan Członek TAK

Bogusława Lewandowska Członek TAK

Jan Machniak Członek TAK

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM IM. ŚW. ŁAZARZA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Celem Towarzystwa jest :
a) ochrona i promocja zdrowia,
b) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
c) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
d) działalność charytatywna i dobroczynna,
e) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
f) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
h) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja i oświata, w szczególności w 
zakresie ochrony
zdrowia,
i) wypoczynek dzieci i młodzieży,
j) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami,
k) promocja i organizacja wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

Jerzy Józef Brniak Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Teresa Stano Członek TAK

Grażyna Nowak Członek TAK
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1. Towarzystwo realizuje cele statutowe w następujący sposób:
a) organizuje i prowadzi działalność leczniczą głównie na rzecz osób 
terminalnie i przewlekle chorych oraz promuje te działania,
b) prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i 
farmacji,
c) organizuje imprezy turystyczne – w tym wycieczki i pielgrzymki oraz 
inne działania integracyjne,
d) organizuje dla dzieci i młodzieży zabawy świąteczne, wspólne wyjścia 
do kin, teatrów i inne podobne zajęcia terapeutyczne,
e) prowadzi klub dla osób objętych jego opieką, 
f) odwiedza osoby w podeszłym wieku i chore w ich domach,
g) organizuje i prowadzi szkolenia, konferencje, seminaria i zjazdy,
h) organizuje i prowadzi działania edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej,
i) współpracuje z uczelniami wyższymi i innymi szkołami, w szczególności w 
zakresie praktyk zawodowych studentów i słuchaczy,
j) prowadzi działalność wydawniczą, 
k) organizuje różnotematyczne konsultacje na rzecz osób objętych jego 
opieką,
l) organizuje kwesty, „Pola nadziei” i inne akcje pozyskiwania funduszy, w 
tym koncerty i różne imprezy artystyczne dla pozyskiwania środków 
finansowych i rzeczowych potrzebnych dla realizacji celów Towarzystwa,
ł) pokrywa koszty leczenia pacjentów Towarzystwa nie objętych 
ubezpieczeniem zdrowotnym oraz w zakresie nie refundowanym przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia,
m) buduje, rozbudowuje, przeprowadza remonty, modernizacje i 
adaptacje obiektów własnych i wynajmowanych, w których prowadzi 
działalność, 
n) prowadzi działania w celu powstawania parafialnych zespołów 
wspierających opiekę hospicyjną, paliatywną i długoterminową  dla 
chorych – mieszkańców parafii,
o) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami hospicyjnymi,
p) organizuje i prowadzi wolontariat na potrzeby Towarzystwa, 
r) współpracuje z organami władzy i administracji rządowej i 
samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami na 
zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. nr 96, poz. 873 z 
późniejszymi zmianami/, a także z innymi organizacjami pozarządowymi, 
organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, Narodowym 
Funduszem Zdrowia oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o 
podobnych celach i zakresie działania,
s) zapewnia pomoc socjalną i duchową dla chorych i ich rodzin,
t) prowadzi działalność charytatywną związaną ze zbieraniem funduszy na 
działalność społeczną.

2. Działalności wymienione w ust. 1 prowadzone są jako odpłatne i 
nieodpłatne w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi 
zmianami/. Decyzje o odpłatnej lub nieodpłatnej formie ich prowadzenia 
podejmuje Zarząd w formie uchwały.
Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i 
działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu 
działalności.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Opieka hospicyjna 
Opieka hospicyjna prowadzona była w 2020 r., jak w latach poprzednich, w formie stacjonarnej (Hospicjum Stacjonarne - 42 
łóżka), w domu chorego (Hospicjum Domowe) i konsultacyjnej (Poradnia Medycyny Paliatywnej). Realizowały ją zespoły 
składające się z lekarzy, pielęgniarek, kapelana, rehabilitantów, psychologów, pracownika socjalnego i wolontariuszy. 
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Hospicjum Stacjonarne 
Od połowy marca, wskutek ogłoszonego stanu epidemii, ograniczono kontakt personelu i chorych pomiędzy trzema odcinkami 
oddziału stacjonarnego. Pracownicy każdego odcinka mieli do dyspozycji swój pokój socjalny, lekarze odpowiedzialni za odcinek 
również swój gabinet. Zostały bardzo ograniczone odwiedziny chorych, a w niektórych okresach dużego wzrostu zakażeń 
wstrzymane. Wprowadzony został reżim sanitarny i uruchomione zostały procedury celem zapobieganiu zakażeniom. Przy 
wejściu do danej części domu zainstalowano zakupione i otrzymane w darze aparaty do dezynfekcji rąk, a personel został 
wyposażony w odpowiednie jednorazowe elementy ubioru: maseczki, rękawiczki, fartuchy jednorazowe, fartuchy barierowe itp. 
Przez cały czas od marca do końca roku oddział borykał się ze zmniejszoną liczbą chorych co przekładało się na mniejszą 
refundację środków finansowych z NFZ. Od lipca do końca 2020 r. w ramach umowy z NFZ otrzymywano dodatkowo 3% 
środków finansowych, wykonanego w danym miesiącu kontraktu na zakup środków i materiałów zapobiegających zakażeniu. 
W 2020 roku opieką stacjonarną zostało objętych 461 chorych, z których zmarło 406. W roku 2019 liczba chorych objętych 
opieką wynosiła 514, z których zmarło 424 osoby. Średni czas opieki w 2020 roku był dłuższy i wynosił 31,0 dnia w stosunku do 
roku 2019, w którym   wynosił 24,6 dnia. Mniejsza była również liczba osobodni, która w 2020 roku wyniosła 12 419 osobodnia, 
w porównaniu do 2019 roku w którym wyniosła 13 377 osobodni. W 2020 roku 204 chorych brało udział w ćwiczeniach 
rehabilitacyjnych usprawniających, 318 chorych było objętych opieką psychologa, a pracownik socjalny pomagał chorym 
bezdomnym i chorym samotnym oraz rodzinom, które wymagały szczególnej opieki w zakresie psychospołecznego 
funkcjonowania.

Hospicjum Domowe 
Chorymi w Hospicjum Domowym opiekował się również zespół, w skład którego wchodzili lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, 
psycholodzy. W związku z pandemią, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, odbywano wizyty w domach pacjenta oraz 
teleporady. Wizyty i teleporady Zespołu były realizowane u chorych zamieszkałych nie tylko w Krakowie ale również w powiecie 
krakowskim, wielickim i  proszowickim. W 2020 roku z opieki Hospicjum Domowego skorzystało 448 chorych, z których zmarło 
248. Średni czas opieki wynosił 70 dni. Zespół odbył 12 284 wizyty i teleporady, w tym: 2668 wizyt lekarskich, 8360 wizyt 
pielęgniarskich, 817 wizyt rehabilitantów, 383 wizyty psychologów oraz 46 interwencje pracownika socjalnego. Chory i jego 
rodzina mieli zapewniony całodobowy telefoniczny dostęp do lekarza i pielęgniarki, a w razie potrzeby wizytę w domu chorego.   
 

Poradnia Medycyny Paliatywnej
Pomieszczenie Poradni zostało odpowiednio przystosowane do przyjmowania chorych przez zastosowanie odpowiednich 
przeźroczystych ekranów oraz odpowiednich płynów do odkażania rąk i powierzchni. Opieką Poradni w 2020 roku było objętych 
192 chorych (72% w stosunku do 2019 roku), którym lekarze udzielili 646 konsultacji, a psycholodzy 79. Konsultacje odbywano 
na miejscu w Poradni Medycyny Paliatywnej oraz w domach chorych, a także w postaci teleporad.

Poradnia Leczenia Obrzęku Limfatycznego
W okresie pandemii Poradnia odbywała przez pierwsze miesiące głównie teleporady oraz nieliczne wizyty w Poradni. W 2020 r. 
liczba chorych objętych opieką Poradni wynosiła 1088. W związku z trudnościami zachowania odpowiedniego dystansu przy 
stosowanych zabiegach rehabilitacyjnych liczba nowych osób przyjętych do Poradni wyraźnie się zmniejszyła z 271 w 2019 roku 
do 49 w 2020 r. W sumie w 2020 roku z pomocy Poradni skorzystały 374 osoby w stosunku do 997 w roku 2019.  
Ograniczenie działalności Poradni spowodowało, że zaistniała potrzeba wypracowania nowego postępowania. Zespół 
przygotował program mający na celu zbadanie, czy zwiększenie udziału terapii polegającej na edukacji i samodzielnym 
stosowaniu odpowiednich ćwiczeń i bandażowania przez pacjentów samodzielnie w domach, będzie można na stałe 
wprowadzić do działania Poradni, co pozwoliłoby zwiększyć liczbę chorych w okresie panowania epidemii, ale również po jej 
zakończeniu. Program „Realizowanie świadczeń fizjoterapii przez Poradnię Leczenia Obrzęku Limfatycznego (PLOL) w czasie 
ograniczenia pracy bezpośredniej” był prowadzony w okresie od 16 września do 15 grudnia 2020 roku w ramach grantu Gminy 
Miasta Kraków we współpracy z organizacjami pozarządowymi w trybie art. 19a Małych Zleceń. Grupę badaną stanowili chorzy z 
rozwiniętym obrzękiem chłonnym kończyn, bądź będący w grupie wysokiego ryzyka rozwinięcia obrzęku w liczbie 47. Przed 
każdą wizytą w Poradni przeprowadzany był wywiad epidemiologiczny (telefonicznie). W czasie wizyty w Poradni obowiązywała 
stosowna procedura sanitarna. W wyniku prowadzonego postępowania nastąpiło zmniejszenie liczby wizyt (z 15 do 3) i 
skrócenie kontaktu bezpośredniego w PLOL. Stwierdzono również, że zastosowanie tele-fizjoterapii (wywiad, kwalifikacja do 
leczenia, udzielanie informacji, dobór produktów kompresyjnych standardowych) jest alternatywną i skuteczną metodą możliwą 
do zastosowania nie tylko w czasie kryzysu, ale również po jej zakończeniu, co pozwala na zwiększenie liczby pacjentów, 
mogących korzystać z pomocy Poradni.

Zespół Opieki Długoterminowej
Pomoc przewlekle chorym w ich domach rodzinnych była udzielana przez pielęgniarki i rehabilitanta. W zeszłym roku pod 
opieką Zespołu było 46 chorych. Pielęgniarki odbyły 650 wizyt a rehabilitanci 365. Zmniejszenie w czasie pandemii liczby wizyt w 
2020 r. prawie o połowę w stosunku do 2019 było spowodowane między innymi niechęcią seniorów do bezpośrednich 
kontaktów z osobami, które mają bezpośredni kontakt z chorymi.

Opieka duszpasterska 
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Kapelan Hospicjum w czasie pandemii zapewniał chorym opiekę duchową i sakramentalną, a także wspierał ich rodziny w czasie 
choroby jak i w czasie osierocenia oraz wspomagał wolontariuszy, pracowników i członków Klubu dr Jana Deszcza. Ofiarowywał, 
oprócz posługi sakramentalnej, dar obecności i rozmowy. Przez cały czas obowiązującego reżimu sanitarnego sprawował Msze 
Św., tak jak w poprzednich latach, codziennie w Kaplicy Hospicyjnej Matki Bożej Nieustającej Pomocy i udzielał Komunii św. 
chorym, którzy wyjeżdżali do kaplicy oraz pozostającym w salach. W miesiącach letnich Msze św. były również sprawowane przy 
ołtarzu polowym w ogrodzie hospicyjnym. Uczestniczyli w nich wolontariusze i członkowie Klubu dr Deszcza, a także chorzy 
zgromadzeni na balkonach pierwszego piętra budynku hospicyjnego. W ostatnie piątki miesiąca, od lipca do końca 2020 roku, 
ks. Kapelan modlił się za zmarłych pod opieką hospicyjną z ich rodzinami podczas Mszy Św. sprawowanej w Kościele św. Piotra i 
Pawła przy ul. Grodzkiej w Krakowie. Niestety, w czasie pandemii w opiece nie brali udziału klerycy z WSD Diecezji Krakowskiej, 
Zakonu Paulinów, Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i Zakonu Misjonarzy. 

Wolontariat Hospicjum św. Łazarza 
Wolontariat hospicyjny jest niezbędnym elementem służby choremu. Zespół wolontariuszy  Hospicjum Stacjonarnym liczył w 
2020 r. 116 osób, którzy ofiarowali 3794 godzin posługi. Wolontariusze w Hospicjum Stacjonarnym i w Hospicjum Domowym 
posługiwali głównie w styczniu i lutym, a następnie powrócili w niewielkiej liczbie we wrześniu. W Hospicjum Domowym w 2020
 roku 13 wolontariuszy posługiwało 16 chorym, ofiarowując 537 godzin. W pracach sekretarsko – biurowych, administracyjnych i 
gospodarczych pomagało w styczniu, lutym i we wrześniu 12 wolontariuszy. W sumie w 2020 r. wolontariusze nie posługujący 
bezpośrednio chorym pomagali 1041,5 godziny.  Przez cały 2020 rok 30 wolontariuszy, tworzących Hospicyjną Różę Różańcową, 
wspierało Hospicjum nieustanną modlitwą. Wolontariusze uruchomili w czasie pandemii wzajemną pomoc, niosąc wsparcie i 
opiekę pielęgnacyjno – socjalną tym z nich, którzy tej opieki szczególnie potrzebowali.      

Działalność szkoleniowo – edukacyjna
W celach statutowych Towarzystwa jest współpraca z uczelniami. W jej ramach studenci krakowskich uczelni i klerycy z 
seminariów odbywają staże i praktyki. Pomimo bardzo zaostrzonego reżimu sanitarnego w domu hospicyjnym prowadzone były 
również w 2020 r. zajęcia ze studentami:
• Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie - psychologia
• AWF w Krakowie - zajęcia kliniczne, fizjoterapia praktyka 
• Krakowska Akademia F.Modrzewskiego w Krakowie - pielęgniarstwo
• Małopolska Izba Pielęgniarek - staż specjalizacyjny 
• Wydział Nauk o Zdrowiu CM UJ - pielęgniarstwo
• Wydział Filozoficzny Akademia Ignatianum w Krakowie - psychologia
• Zespół Jednostek Edukacyjnych - opiekun medyczny praktyka
• Centrum Nauki i Biznesu „Żak” - praktyka opiekun medyczny

Towarzystwo posiada akredytacje dla prowadzenia specjalizacji z dziedziny medycyna paliatywna. Personel medyczny w 2020 r. 
realizował rozpoczęte w latach poprzednich studia i specjalizację: 
• 2 lekarzy uzyskało specjalizację z medycyny paliatywnej
• 1 lekarz jest w trakcie uzyskiwania specjalisty z medycyny paliatywnej   
• 1 pielęgniarka uzyskała stopień magistra psychologii 
• 4 pielęgniarki uzyskały stopień magistra pielęgniarstwa 
• 8 pielęgniarek uzyskały specjalizację z opieki paliatywnej
• 1 opiekunka uzyskała zawód opiekuna medycznego    

Staże kierunkowe dla lekarzy 
Towarzystwo w 2020 r. miało podpisane umowy i porozumienia z 9 podmiotami leczniczymi na prowadzenie staży kierunkowych 
dla lekarzy będących w trakcie specjalizacji x geriatrii, pulmonologii, lekarza rodzinnego i interny. Staże powyższe są bardzo 
ważne dla Towarzystwa, gdyż dzięki nim coraz więcej lekarzy, którzy nie są związani z zakładami opieki paliatywnej i hospicyjnej, 
pozyskuje wiedzę o prowadzeniu postępowania medycznego dla chorych będących w ostatnim okresie życia. W 2020 roku na 
stażach kierunkowych było 5 lekarzy.
W ramach działalności doszkalającej Lekarz Naczelny organizował naukowe spotkania on-line dla personelu medycznego. 

Prace naukowe i przeglądowe 
Lekarz Naczelny wraz ze współpracownikami wykonali badania naukowe i napisali pięć prac, które zostały opublikowane w 
czasopismach naukowych.   
Pracownicy oraz członkowie zarządu brali aktywnie udział w szkoleniach i kursach prowadzonych on-line.

Opieka nad rodziną chorego
Podczas opieki nad chorym zespół hospicyjny wspierał rodzinę w razie potrzeby, oferując pomoc psychologa i pracownika 
socjalnego. Pielęgniarki i fizjoterapeuci w Hospicjum Domowym udzielali osobom bliskim chorego porad z zakresu pielęgnacji i 
stosowania prostych ćwiczeń rehabilitacyjnych. W ramach Zespołu Wsparcia Osieroconym pomocy udzielono 73 rodzinom, w 
tym wsparcia w postaci konsultacji głównie teleporad: 195 psychologicznych i socjalnych oraz wsparcia prawnego, z którego 
skorzystało 16 osób. W okresie stanu epidemii, wskutek ograniczenia osób przebywających w domu hospicyjnym głównie do 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-13 5



pracowników i nielicznych wolontariuszy, nie były odprawiane w kaplicy hospicyjnej miesięczne Msze Św. dla osób osieroconych, 
podczas których modlono się w intencji zmarłych pod opieką hospicyjną oraz odbywające po nich spotkania z psychologami. 
Msze św. od kwietnia 2020 r. były sprawowane w Kościele św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej w Krakowie. Niestety, nie można 
było organizować po nich psychologicznej grupy wsparcia. Kontakt z psychologami, pracownikiem socjalnym czy prawnikiem był 
prowadzony indywidualnie.

Klub dr Jana Deszcza 
Głównym zadaniem Klubu jest niesienie pomocy osobom osamotnionym, głównie tym, których bliscy byli pod opieką Hospicjum 
św. Łazarza. Klub zaprasza również do wspólnego działania wolontariuszy oraz członków i przyjaciół Towarzystwa. W okresie 
pandemii działalność Klubu została ograniczona ze względu braku możliwości cotygodniowego spotykania się w domu 
hospicyjnym. Spotkania klubowe odbywały się w lecie z zachowaniem zasad – maseczka i odległość – w parkach, kawiarence 
ogrodowej przy Kościele Arka Pana i w ogrodzie hospicyjnym. Zwiedzano wystawy: „Krakowska nostalgia – kadry minione” w 
Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Konopnickiej, „Karol Kardynał Wojtyła. Fotografie Adama Bujaka" w Arsenale Muzeum 
Narodowym Książąt Czartoryskich przy ul. Pijarskiej oraz w Muzeum wykonywania witraży. Uczestniczono w koncercie 
organowym w Kościele św. Krzyża, oraz w seansie filmowym w kinie Sfinks „Najświętsze Serce”. Odbyto spotkanie w Muzeum 
Armii Krajowej. Członkowie Klubu wzięli udział w dwóch konkursach    
• Śladem znanych miejsc w Nowej Hucie i Targi i place w Krakowie. 
Klub odbył również spotkanie ze studentami UJ kierunek psychologia – nt. Jak przeżywamy żałobę. 
Członkowie Klubu pomagali sobie wzajemnie przezwyciężać osamotnienie. Telefonowali do siebie oraz odwiedzali osoby, które 
nie miały wsparcia rodziny. 

Zespół Pozyskiwania Środków i Promocji
Do zadań Zespołu należy prowadzenie promocji opieki hospicyjnej oraz pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych. 
Źródłem finansowania opieki nad chorym oprócz NFZ są różne akcje, w tym kampania Pola Nadziei, akcja 1% dla Hospicjum oraz 
inne programy. 
Epidemia COVID-19 wywołała konieczność zastosowania nowych form pozyskiwania dodatkowych funduszy, niezbędnych do 
prowadzenia działalności leczniczej. 
Planowany dzień rozpoczęcia 23. edycji akcji Pól Nadziei 15 marca 2020 r. był dniem pandemicznego lockdownu i 
przeprowadzenie akcji stało się niemożliwe. Przygotowania do akcji były przeprowadzone w styczniu i lutym. Wydrukowano 
plakaty, foldery, uzgodniono kwesty, umówiono wolontariuszy, uzyskano wsparcie partnerów i patronów medialnych. W 
sytuacji, gdy akcja nie mogła zostać przeprowadzona w realu, szybko została przeniesiona do Internetu. Na nowej odsłonie 
strony internetowej Towarzystwa www.hospicjum.krakow.pl pojawiła się wirtualna puszka, która umożliwiła przeprowadzenie 
wiosennych Pól Nadziei oraz Kwesty Listopadowej. Konieczne było zastosowanie dotychczas nie prowadzonych w takim zakresie 
działań, propagujących zbiórki oraz akcję Pożyteczny Procent w przestrzeni wirtualnej. Wiosną zespół Pozyskiwania Środków i 
Promocji zaangażował się także w pozyskiwanie darów rzeczowych, głównie tak trudnych do zdobycia środków ochrony 
osobistej. W jesieni wiadome było, że pozyskane środki nie były dostateczne, aby zapewnić dodatni wynik finansowy za rok 
2020. Dlatego też z okazji Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej 8 października 2020 r. w wywiadach z dziennikarzami 
zwracano się do społeczeństwa z apelem o pomoc. Dzięki Członkom i Przyjaciołom, artykułom, wywiadom zamieszczanym w 
Dzienniku Polskim, Gościu Niedzielnym, Niedzieli, Gazecie Wyborczej, na portalach eKAI, PAP i ONET, w TVP Kraków i redakcjach 
radiowych: Radio Kraków, Radio Plus, Radio Eska i Radio Pogoda, zamieszczonemu na kanale YouTube projektowi filmowemu 
Reżyseria Życia - Daniela Rusina pt. Jak nie zgubić siebie, powiązanego ze zbiórką na www.pomagam.pl/pola-nadziei/, listów do 
osieroconych rodzin, kweście listopadowej, która odbyła się tylko w jednym tygodniu przed 1 listopada, kwestom na pogrzebach 
i akcji zbierania zakrętek pozyskana została potrzebną pomoc.
W sytuacji, gdy wiosną i latem 2020 r. wstrzymana była posługa wolontariuszy w Hospicjum Stacjonarnym, ograniczone w 
dużym stopniu odwiedziny chorych przez rodziny oraz obserwując jak potrzebne jest wsparcie emocjonalne dla chorych i 
personelu medycznego, który pracował w dużym obciążeniem, Zespół Pól Nadziei latem zorganizował cykl koncertów „Przy 
Otwartych Oknach”, w których pacjenci i personel uczestniczyli, będąc w ogrodzie lub na balkonach domu hospicyjnego, a do 
ciężej chorych muzyka docierała przez otwarte okna. W czerwcu wystąpiła Lidia Jazgar wraz z gitarzystą Ryszardem Brączkiem - 
czyli Galicja w duecie, w lipcu słuchano muzyki filmowej w wykonaniu kwartetu smyczkowego Qarmello Quartett, w sierpniu 
gościł w hospicyjnym ogrodzie Pan Piotr Piecha – artysta Teatru Ludowego z radosnym recitalem pt. „Podaruj mi trochę słońca”, 
wrześniowy koncert w wykonaniu zespołu Deston-Band zakończył sezon. W trakcie ostatniego spotkania odbył się Koncert 
Życzeń, pracownicy, a także chorzy zamawiali wybrany utwór dla kogoś z personelu lub dla chorych z poszczególnych odcinków. 
Wszyscy koncertujący występowali bezinteresownie z potrzeby serca. 
Z powodu sytuacji pandemicznej był utrudniony kontakt ze szkołami. Tradycyjna współpraca nie była możliwa, ale dzieci 
pamiętały o chorych i w ramach żonkilowych konkursów wykonały dla nich piękne prace plastyczne – „Bukiet kwiatów dla 
chorego” oraz żonklilowe breloczki. Nadesłały także piosenki na konkurs Żonkilowy Song. W listopadzie, w sytuacji kiedy 
młodzież nie mogła, jak co roku, wraz z pacjentami śpiewać pieśni patriotycznych, wydawało się, że koncert się nie odbędzie. 
Dzięki Panu Markowi Domańskiemu tradycja została zachowana i pacjenci oraz personel, otrzymali nagranie – zaproszenie do 
wspólnego śpiewania pieśni legionowych z akompaniamentem gitary. 
W grudniu rozpoczęta została wirtualna akcja powszechnego kolędowania dla Hospicjum św. Łazarza, w jej ramach każdy chętny 
mógł: zaśpiewać kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną i nagranie z jej wykonaniem zamieścić w mediach 
społecznościowych (FB, www, YouTube), złożyć kolędowy datek na rzecz Hospicjum, zaprosić do udziału w akcji rodzinę, 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-13 6



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)

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

1350

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

znajomych, instytucję, organizację, firmę. Nominowani mieli trzy dni na podjęcie świątecznego wyzwania. Celem akcji było 
wyrażenie solidarności z chorymi, którzy nie mogli spędzić Świąt w gronie rodziny, promocja idei hospicyjnej i pozyskanie 
środków na jej finansowanie. Do końca grudnia wykonano ponad 100 #KolędaDlaHospicjum, śpiewali wszyscy: przedszkola, 
szkoły, uczelnie, gminy, samorządowcy, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, izby prawnicze, artyści, aktorzy, 
firmy, a także indywidualne osoby w gronie rodziny i przyjaciół. Akcja była kontynuowana do 2 lutego 2021 roku. 
W minionym roku w miarę możliwości była również realizowana zbiórka publiczna od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. w postaci 
kwest prowadzonych przez wolontariuszy do puszek kwestarskich. Pomimo niesprzyjających okoliczności udało się zebrać kwotę 
478 166,09 zł między innymi prowadząc:
• Kwesty pod kościołami. W 2020 roku planowanych było 75 kwest przy kościołach, w wyniku pandemii terminy kwest uległy 
zmianie a część z nich nie mogła zostać przeprowadzona. Ostatecznie udało się zorganizować kwesty w jedenastu parafiach 
podczas których w sumie zebrano 46 177,92 zł. W poprzednich latach wynik zbiórek pod kościołami przynosił około 200 000 zł.
• Szkoły. Pomimo trudnej, pandemicznej rzeczywistości nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna nie zapomniała o Hospicjum. 9 
szkół i 1 przedszkole zorganizowało kwestę w swoich placówkach, zebrano 12 169,19 zł. W żonkilowe konkursy włączyło się 31 
szkół (konkurs plastyczny Bukiet kwiatów dla Chorego – 25 placówek, konkurs plastyczny Żonkilowy breloczek – 13 placówek, 
Konkurs Żonkilowy Song 7 placówek).
• Kwesty na pogrzebach. Rodziny zmarłych pomimo pandemii zwracały się nadal do bliskich i przyjaciół o datek na Hospicjum 
św. Łazarza zamiast kwiatów składanych na grobie zmarłego. W 2020 r. zebrano podczas 171 pogrzebów 205 551,34 zł   
• Kwesty na ślubach. Od wielu lat nowożeńcy proszą swoich gości o datek na Hospicjum św. Łazarza zamiast kwiatów. W roku 
sprawozdawczym na 10 ślubach zebrano 18 565,99 zł
• Zbiórki na koncertach Koncercie Kolęd Chóru Organum oraz Koncercie Kolęd Chóru Cecyliańskiego zakończyły się kwotą 
6509,12 zł. 
• W ośmiu punktach kwesty stacjonarnej i Hipermarkecie Alma przy ul .Pilotów w Krakowie zebrano 12 204,52 zł
• Kwesty na uczelniach: UTW UJ im. JPII, AGH  i w Instytucie Stomatologii CMUJ przyniosły 3077,14 zł 
• Podczas innych wydarzeń Balu Galicyjski i Giełdy Minerałów NCK pozyskano 4655,47 zł
• Tradycyjna Kwesta Listopadowa przeprowadzona w tygodniu przed 1 listopada na pięciu  cmentarzach zakończyła się kwotą 33
 425, 32 zł. W poprzednich latach kwoty z Kwesty Listopadowej były w granicach 180 000 zł. 
• Zbiórka do skarbonek w domu hospicyjnym wyniosła 129 471,58 zł
• Inne wydarzenia 8899,77 zł

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

Organizowanie i prowadzenie działalności 
leczniczej na rzecz osób terminalnie i przewlekle 
chorych oraz promocja tych działań, a także 
opieka nad osobami starszymi z chorobami 
przewlekłymi, ograniczającymi zdolność do 
samoobsługi, wymagającymi zabiegów 
pielęgniarskich, dla których pomoc POZ i MOPS 
jest niewystarczająca. Szczególnie osób 
samotnych i będących w trudnej sytuacji 
materialnej. Opieka paliatywna i hospicyjna 
ofiarowywana ciężko chorym, będących w 
ostatnim okresie życia, jest sprawowana w 
trzech formach: domowej, stacjonarnej i 
konsultacyjnej. Jest opieką bezpłatną dla 
chorego. W ramach opieki hospicyjnej jest 
prowadzone również wsparcie rodziny, zarówno 
w trakcie choroby bliskiej osoby, jak i w okresie 
żałoby. W pomoc hospicyjną zaangażowani są 
również wolontariusze, którzy służą swoją 
obecnością choremu, starając się spełnić 
wszelkie ich potrzeby. Pacjenci, będący w opiece 
stacjonarnej, mają zapewnioną opiekę duchową 
przez obecnego codziennie w hospicjum 
kapelana. Zespół opieki długoterminowej 
złożony z pielęgniarek i rehabilitanta stara się nie 
tylko służyć pomocą pielęgnacyjną i ćwiczeniami, 
mającymi na celu zachowanie sprawności 
fizycznej, ale także daje wsparcie 
psychospołeczne, starając się włączać w tą 
opiekę również wolontariuszy.

86.10.Z 2 193 895,65 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Organizacja i prowadzenie szkoleń, konferencji i 
zjazdów, organizacja i prowadzenie działań 
edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej, 
współpraca z uczelniami, szkołami i 
przedszkolami. Towarzystwo w swojej 
działalności nieodpłatnej prowadziło                       
                                                     staże i praktyki dla 
studentów i słuchaczy. Towarzystwo posiada 
akredytację dla prowadzenia specjalizacji z 
dziedziny medycyny paliatywnej i w jej ramach w 
2020 r. odbywało ją 5 lekarzy.

85.59.B 0,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

Organizacja i prowadzenie wolontariatu na 
potrzeby Towarzystwa. Wolontariat stanowi 
bardzo ważny element opieki nad chorym. 
Posługa wolontariuszy przy chorych obejmuje 
zarówno wsparcie dla pacjentów na oddziale 
stacjonarnym jaki i w domu chorego. Głównym 
zadaniem jest towarzyszenie choremu i 
ofiarowanie swojej przyjacielskiej obecności. W 
opiece hospicyjnej wolontariusze starają się 
służyć choremu we wszelkich potrzebach tak, 
aby nie był sam, aby czuł obecność drugiego, 
przyjaznego mu człowieka. Wolontariusze 
wspierają również chorych oraz ich rodziny w 
opiece długoterminowej, oferując pomoc przy 
toalecie, udział w ulubionych zajęciach chorego. 
Wolontariusze są również włączani w akcje 
promujące opiekę hospicyjną oraz w prace 
biurowe, wspierając działalność administracyjną.

94.99.Z 0,00 zł
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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

4.1. 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

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Przedmiotem działalności w ramach 
prowadzonej sfery działalności pożytku 
publicznego była współpraca z Zespołem 
Jednostek Edukacyjnych Województwa 
Małopolskiego, w ramach której słuchacze 
kierunku- opiekun medyczny - odbywali 
praktyki. Współpraca powyższa jest 
realizowana od kilku lat. Dzięki niej 
słuchacze kierunku-opiekun medyczny-
mogą poznać opiekę nad człowiekiem 
umierającym oraz brać udział we wsparciu 
chorego w sferze duchowej i socjalnej. 
Poznanie tych problemów jest bardzo 
istotne dla przyszłego opiekuna 
medycznego ze względu na to, że jego praca 
związana jest głównie z opieką nad osobami 
starszymi będących w domach rodzinnych 
lub w zakładach opieki zdrowotnej, a także 
w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

85.59.B 0,00 zł

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
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2 193 895,65 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7 425 693,94 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) 14 247 074,32 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13 417 574,43 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 199,39 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 169 260,03 zł

d) przychody finansowe 105 735,40 zł

e) pozostałe przychody 551 305,07 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.99.Z

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. 

Opis: Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum im. św. Łazarza" prowadzi na terenie swojej 
siedziby przy ul. Fatimskiej 17, bardzo mały kiosk w którym pracownicy, chorzy i ich rodziny 
oraz wolontariusze mogą nabyć słodycze oraz napoje a także dostępne są drobne materiały 
higieniczne. W ramach prowadzonej działalności sprzedawane są również materiały 
opatrunkowe a także uciskowe, wykorzystywane w profilaktyce leczenia obrzęku 
limfatycznego.

2 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi. 

Opis: Towarzystwo posiada połowę domu jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, który 
zakupiono w 1986 r. z przeznaczeniem na siedzibę Towarzystwa. W budynku prowadzona była 
działalność statutowa w latach 1986 - 1996. Po wybudowaniu obecnej siedziby Towarzystwa 
przy ulicy Fatimskiej 17, budynek domu jednorodzinnego jest wynajmowany w ramach 
prowadzonej przez Towarzystwo działalności gospodarczej. W posiadaniu Towarzystwa są 
również dwa dwupokojowe mieszkania, które są wynajmowane.

3 73.11.Z

Reklama: Opis: W ramach reklamy prowadzone były działania marketingowe, których celem 
było wzmocnienie wizerunku podmiotów, które wspierały kampanię Pól Nadziei w postaci 
patronatu akcji. W ramach prowadzonej działalności logotypy podmiotów wspierających 
umieszczane były na materiałach promocyjnych dotyczących Kampanii, tj. na folderach, 
plakatach, citylightach, informowanie w mediach o partnerstwie, zamieszczanie rollupów 
patronów podczas wydarzeń realizowanych podczas akcji. Usługi reklamowe realizowane były 
w ramach umów barterowych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

415 146,55 zł

7 000 572,39 zł

9 975,00 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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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 391 666,42 zł

2.4. Z innych źródeł 235 818,31 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 193 895,65 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: 13 073 621,77 zł 2 193 895,65 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

11 966 584,89 zł 2 193 895,65 zł

3 199,39 zł 0,00 zł

110 916,81 zł

16 747,95 zł

973 061,07 zł

1 Opieka paliatywna i hospicyjna 2 018 702,58 zł

2 Pomoc rodzinie 4 952,42 zł

3 Działania na rzecz chorych długoterminowo 170 240,65 zł

1 Hospicjum 231 191,02 zł

2 Działalność statutowa 2 575,10 zł

3 Opieka 3 099,50 zł

0,00 zł

w 
tym:

3 030,00 zł

2 992 121,35 zł

749 088,95 zł

478 166,09 zł

0,00 zł

0,00 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)

169 260,03 złg) z działalności gospodarczej
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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 1 450 989,54 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 58 343,22 zł

f) pozostałe koszty ogółem 3 111,66 zł 0,00 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)

146 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 56 219,20 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 58 343,22 zł

0,00 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

247 336,00 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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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)

121,88 etatów

41 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

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

1 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 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8 007 167,55 zł

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

7 991 598,18 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 

15 569,37 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)

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
(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)  

0,00 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)  

4 570,30 zł

15 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)

121 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 osób

119 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

13 osób

2 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

7 793 287,65 zł

4 424 631,14 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

96 575,00 zł

- inne świadczenia 3 272 081,51 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 213 879,90 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 680,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 7 988 918,18 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

0,00 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

1 ,,Realizacja świadczenia 
fizjoterapii przez PLOL w 
czasie ograniczonej pracy 
bezpośredniej"

Edukacja chorych w zakresie 
autobandażowania i ćwiczeń 
fizycznych, zasad profilaktyki 
wtórnej, monitorowania 
efektów leczenia chłonnego 
celem zastosowania metod w 
warunkach domowych

Gmina Miejska Kraków 9 975,00 zł

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

0,00 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

16 744,00 zł

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

1 Umowa nr 
061/200009/OPH/2017/K o 
udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej - opieka 
paliatywna i hospicyjna

Udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej - opieka paliatywna 
i hospicyjna

Narodowy Fundusz Zdrowia - 
Małopolski Oddział Wojewódzki w 
Krakowie z siedzibą ul. Ciemna 6, 31-
153 Kraków

7 000 572,39 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)

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

1 Kontrola z Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezes Rady Ministrów 1

2 Grant w ramach projektu: 
,,Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa - Pakiet 
Społeczny. Bezpieczny Dom”, 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Małopolskiego na lata 
2014 - 2020.

Doposażenie stanowisk pracy 
personelu i pacjentów w środki 
ochrony indywidualnej 
niezbędne do przeciwdziałania 
COVID-19

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Krakowie

72 000,00 zł

3 Grant w ramach Programu 
Operacyjnego WIEDZA 
EDUKACJA ROZWÓJ 2014-
2020 współfinansowanego 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
kwocie 343 146,55 zł,

wypłata dodatków do 
wynagrodzeń pracowników oraz 
zakup środków ochrony 
osobistej i środków do 
dezynfekcji dla personelu 
Towarzystwa.

Narodowy Fundusz Zdrowia - 
Małopolski Oddział Wojewódzki w 
Krakowie

343 146,55 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Jolanta Stokłosa Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-13
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