
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁÓDŹ

Powiat ŁÓDŹ

Ulica UL. ŁUPKOWA Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 91-528 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 426569797

Nr faksu 426569797 E-mail 
hospicjum@hospicjumdladzieci.org

Strona www www.hospicjumdladzieci.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-11-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47221174800000 6. Numer KRS 0000159689

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

JANINA ADAMCZYK PREZES ZARZĄDU TAK

JAROSŁAW MAĆKIEWICZ WICEPREZES ZARZĄDU TAK

BARTOSZ KAŃSKI SKARBNIK TAK

ALEKSANDRA CHOJNACKA SEKRETARZ TAK

ANNA SITKIEWICZ CZŁONEK 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

HANNA DECKERT CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

ZOFIA DOLEWKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

MICHAŁ SINIARSKI-
CZAPLICKI

CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

STOWARZYSZENIE "ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI - ŁUPKOWA"

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Zapewnienie opieki dla dzieci w stanach terminalnych i ich rodzin;
2. Prowadzenie wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej u nieuleczalnie 
chorych, zwłaszcza dzieci, w wybranych grupach jednostek chorobowych 
np. choroby nerwowo-mięśniowe;
3. Prowadzenie psychoterapii oraz diagnostyki i poradnictwa 
psychologicznego;
4. Prowadzenie poradnictwa i terapii pedagogicznej;
5. Prowadzenie terapii logopedycznej;
6. Wybudowanie i prowadzenie wieloprofilowego ośrodka opiekuńczo-
leczniczego dla przewlekle chorych;
7. Promowanie postaw filozofii opieki paliatywnej w pediatrii;
8. Kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej;
9. Wspieranie w działalności hospicjum domowego i stacjonarnego dla 
dzieci.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Prowadzenie działań o charakterze leczniczym, pielęgnacyjnym i 
opiekuńczym;
2. Szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną;
3. Pomoc w wyposażaniu i prowadzeniu opieki paliatywnej u dzieci w 
oddziałach szpitalnych;
4. Nabór i szkolenie wolontariuszy;
5. Prowadzenie badań naukowych oraz działalności dydaktycznej;
6. Wyposażanie w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny oraz 
rehabilitacyjny pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi i innymi 
schorzeniami ograniczającymi życie;
7. Udzielanie pomocy materialnej pacjentom i ich rodzinom będącym w 
trudnej sytuacji życiowej;
8. Organizowanie spotkań i wyjazdów grupy wsparcia dla rodzin po stracie 
chorego;
9. Organizowanie spotkań i wyjazdów spotkań okolicznościowych i 
integracyjnych dla pacjentów i ich rodzin oraz wolontariuszy;
10. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych 
przez poszukiwanie sponsorów i darczyńców oraz organizowanie zbiórek 
pieniężnych;
11. Prowadzenie działalności informacyjnej o celach i zadaniach 
Stowarzyszenia;
12. Zakwaterowanie i wyżywienie pacjentów przebywających stacjonarnie 
w Centrum Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” w okresie sprawozdawczym prowadziło opiekę nad pacjentami 
wymagającymi stosowania wentylacji mechanicznej w opiece domowej oraz stacjonarnej, nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, 
młodzieżą i osobami dorosłymi, cierpiącymi z powodu przewlekłych, nieuleczalnych schorzeń oraz nad rodzeństwem i rodzicami 
znajdującymi się w okresie żałoby.

Kontrakt:
W 2018r. pod opieką Hospicjum w opiece domowej znajdowało się 89 pacjentów.
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewał na 75,11 pacjentów w styczniu 2018r. (79,03 pacjentów w grudniu 2018r.), 
z czego:
• 11,49 (koniec 2018r.: 11,09) dzieci paliatywnych,
• 22,87 (koniec 2018r.: 24,08) dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 31,51 (koniec 2018r.: 44,03) dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2018r. do opieki domowej przyjęto 12 pacjentów, w tym:
• 7 dzieci paliatywnych,
• 0 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 5 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2018r. zmarło 4 pacjentów, w tym:
• 2 dzieci paliatywnych,
• 1 dziecko wentylowane mechanicznie,
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• 7 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2018r. zostało wypisanych 7 pacjentów, w tym:
• 5 dzieci paliatywnych,
• 0 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 2 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.

W 2018r. pod opieką Hospicjum w opiece stacjonarnej znajdowało się 19 pacjentów.
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewał na 6,22 pacjentów w styczniu 2018r. (14,35 pacjentów w grudniu 2018r.), z 
czego:
• 3,11 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 3,11 (koniec 2018r.: 11,24) pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2018r. do opieki stacjonarnej przyjęto 11 pacjentów, w tym:
• 0 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 11 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2018r. zmarło 7 pacjentów, w tym:
• 1 dziecko wentylowane mechanicznie,
• 6 dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2018r. zostało wypisany 1 pacjent wentylowany mechanicznie (osoba dorosła).
Od stycznia do grudnia 2018 roku odbyło się 17.365 (w 2018r.: 17.449) wizyt w domach pacjentów (3.324 – lekarskich, 7.085 – 
pielęgniarskich, 6.046 – fizjoterapeutów, 910 – pracowników niemedycznych).
Ponadto w opiece stacjonarnej w 2018 roku odbyło się: 2.331 konsultacji lekarskich, 447 rozmowy z psychologiem, 425 sesji z 
logopedą, 239 z terapeutą zajęciowym. Zapewniona jest opieka całodobowa personelu pielęgniarskiego, rehabilitacja przez 5 
dni w tygodniu oraz doraźne spotkania z pedagogiem, kapłanem.

Wolontariat:
W 2018r. w Stowarzyszeniu „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” działało 46 wolontariuszy, w tym:
• 17 wolontariuszy w opiece domowej,
• 2 wolontariuszy w opiece stacjonarnej,
• 26 wolontariuszy akcyjnych,
• 1 (mgr farmacji) wolontariusz pracujący w dziale farmacji.

Grupa Wsparcia:
W roku sprawozdawczym personel odbył 66 wizyt u rodzin osieroconych w ich domach. Ponadto:
• 09.06.2018r. – Grupa Wsparcia w żałobie pod duchową opieką ks. Sebastiana Roguta pielgrzymowała do Bazyliki na Świętym 
Krzyżu, aby w modlitewnym skupieniu dzielić się wsparciem w przeżywanej rozłące z najbliższymi. Wspólnota doświadczeń 
pozwala odnajdywać drogę, którą każda z rodzin przechodzi w swoim jedynym, niepowtarzalnym rytmie.
• 18.11.2018r. – w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Łodzi odprawiona została msza święta za zmarłych podopiecznych 
Hospicjum, a bezpośrednio po niej miało miejsce spotkanie rodzin przeżywających żałobę.

Kontrole:
W 2018r. w Stowarzyszeniu „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” odbyły się następujące kontrole:
1. 30.01.2018r. – oględziny nr 04/WOSWU/WŚOZ/O/2018 pomieszczeń oddziału stacjonarnego przez przedstawicieli ŁOW NFZ .
2. 29.05.2018r. – Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi, kontrola Działu Farmacji.
3. 14.09.2018r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- kontrola rozdzielni posiłków.
4. 19.11.2018r. – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Prawny. Nadzoru i Kontroli Oddział Kontroli (kontrola w zakresie 
wypełniania przez organizację pożytku publicznego obowiązków i wymogów określonych Ustawą o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie).
5. 18.10.2018r. – Audit recertyfikujący zgodnie z nową normą ISO 9001:2015 przeprowadzony przez CCJ Wojskową Akademię 
Techniczną.
6. 19.11.2018r. – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi. Kontrola dot. stanu sanitarno-porządkowego, 
gospodarki odpadami. Bez zaleceń pokontrolnych.

Wydarzenia:
1. 4 stycznia 2018r. – inauguracja akcji „Drugie Życie Choinki”. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz TVP Łódź 
zwróciliśmy się do mieszkańców Łodzi z prośbą o przywożenie na Łupkową 1 choinek w doniczkach, które zakończyły już 
świąteczną karierę w domach. Żywe drzewka posłużą do rekultywacji i adaptacji terenów zielonych wokół Hospicjum.
2. 25 stycznia 2018r. – w Miejskim Domu Kultury w Radomsku rozmawialiśmy z młodzieżą radomszczańskich szkół o pomaganiu 
w ramach imprezy „Oblicza Wolontariatu”.
3. 1 lutego 2018r. – wystartowaliśmy z kolejną odsłoną kampanii społeczno-informacyjnej „Dołącz do Dobrej Drużyny” z 
udziałem Malwinki, której partneruje Marcin Gortat. Przygotowane zostały bilbordy, plakaty, zakładki, listy do skrzynek, banery 
do oklejenia autobusów MPK oraz roll-upy.
4. 5 lutego 2018r. – do oddziału stacjonarnego przy ul Łupkowej 1 trafiło 5 telewizorów ufundowanych przez Sieć Kin 
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Studyjnych Helios.
5. 7 lutego 2018r. – dla pacjentów Oddziału Stacjonarnego wystąpił Igor Chipovsky, artysta znany m.in. z programu „Mam 
Talent!” czarujący pokazem żonglerki kontaktowej.
6. 10 marca 2018r. – byliśmy obecni na festiwalu organizacji pożytku publicznego „Procent dla Łodzi”, który tradycyjnie w 
Łódzkiej Manufakturze zorganizowała Fundacja JiM.
7. 28 marca 2018r. – pierwszy raz w nowych warunkach (w budynku przy ul. Łupkowej 1) zorganizowane zostało integracyjne 
spotkanie wielkanocne pracowników i współpracowników Stowarzyszenia. Od kilku miesięcy, wraz z uruchomieniem Oddziału 
Stacjonarnego, nasz zespół sukcesywnie się powiększa a świąteczne spotkanie jest dobrą okazją, żeby się lepiej poznać i jeszcze 
lepiej pracować na rzecz naszych podopiecznych.
8. 11 kwietnia 2018r. – po kilku przesuwanych ze względów atmosferycznych terminach, w końcu przy cudownej pogodzie w 
towarzystwie zaprzyjaźnionych wolontariuszy z różnych organizacji, wzięliśmy się za sadzenie choinek. Drzewka mieliśmy z akcji 
„Drugie Życie Choinki”, a w ich sadzeniu pomogli wolontariusze Hospicjum, ratownicy WOPR z Fundacji Gniazdo, wolontariusze z 
XXVI LO w Łodzi oraz uczniowie zaprzyjaźnionych szkół, a także wiceprezydent Łodzi, pan Krzysztof Piątkowski. Relacja z 
wydarzenia znalazła się na antenie TVP Łódź.
9. 15 kwietnia 2018r. – ulicami Łodzi przebiegł DOZ Łódź Maraton. Kolejny raz uczestników biegu wspierali po drodze 
wolontariusze Hospicjum, którzy w żółtych koszulkach Stowarzyszenia tworzyli zwarte ekipy na punktach z napojami dla 
biegaczy.
10. 18 kwietnia 2018r. – z wizytą studyjną odwiedzili nas przedstawiciele organizacji pozarządowych i studenci z Rosji, Ukrainy, 
Kazachstanu i Mołdawii, którzy na zaproszenie fundacji Ferso zapoznają się z modelami funkcjonowania trzeciego sektora w 
Polsce.
11. 22 kwietnia 2018r. – drugi raz w historii zorganizowaliśmy wyjście naszych podopiecznych na szkolną pływalnię. Tym razem 
poprzeczka został podniesiona nieco wyżej i na pływalni wylądowały najprawdziwsze żaglówki. Podopieczni otrzymali 
pamiątkowe certyfikaty sterników, a nad bezpieczeństwem żeglarzy czuwali ratownicy WOPR szkoleni przez Fundację Gniazdo. 
Tym razem informację o wydarzeniu przekazały takie media, jak TVP Łódź, Express Ilustrowany, Dziennik Łódzki i Radio Eska.
12. 23 kwietnia 2018r. – gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 7 w Łodzi, gdzie rozmawialiśmy z uczniami o pomaganiu 
podopiecznym Hospicjum. Szkoła na Wiosennej jest niekwestionowanym liderem naszej akcji „Zostań Super Zakrętakiem”. 
Owocem spotkania było zorganizowanie zbiórki pościeli dla pacjentów oddziału stacjonarnego oraz roślin ozdobnych, które 
trafiły na Łupkową 1.
13. 24 kwietnia 2018r. – tym razem gościny użyczyli nam uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 w Łodzi, którzy słuchali opowieści 
o podopiecznych Hospicjum i uczyli się mądrze pomagać innym.
14. 25 kwietnia 2018 r. – kolejny raz studenci gospodarowania przestrzennego, zdobywający swe szlify na Uniwersytecie 
Łódzkim, złożyli wizytę w naszym Ośrodku na ul. Łupkowej 1. Po zapoznaniu się z filozofią Stowarzyszenia oraz historiami 
podopiecznych przystąpili do ćwiczeń polegających na zaprojektowaniu terenów zielonych wokół Hospicjum z wykorzystaniem 
wiedzy o potrzebach pacjentów i profilu działalności Stowarzyszenia.
15. 9 maja 2018r. – było z hukiem i z przytupem, ale przede wszystkim z wielkim sercem i ogromną wrażliwością. W Szkole 
Podstawowej nr 14 w Łodzi odbył się koncert charytatywny zorganizowany przez pana Bartłomieja Ropelskiego, który od lat 
wspiera działania Hospicjum organizując jedyne takie koncerty. Dla uczniów wystąpili finaliści telewizyjnych talent show, grając, 
śpiewając i zachęcając do pomagania innym.
16. 20 maja 2018r. – zainaugurowaliśmy obchody dziewiętnastych urodzin Stowarzyszenia zapraszając podopiecznych na 
niedzielne pływanie łódkami. Miejscem celebracji urodzin był Łódzki Ogród Botaniczny.
17. 26 maja 2018r. – Spółdzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschód zaprosiła nas do udziału w osiedlowym Pikniku 
Rodzinnym. Z Radogoszczem łączą nas lata poprzedniej lokalizacji, kiedy nasze Stowarzyszenie działało przy ul. Nastrojowej 10. 
Pomimo zmiany adresu wciąż żywa pozostaje współpraca. Każdy, kto w czasie pikniku zakupił kiełbasę z grilla, automatycznie 
przekazywał pieniądze na rzecz Hospicjum.
18. 9 czerwca 2018r. – Grupa Wsparcia w żałobie pod duchową opieką ks. Sebastiana Roguta pielgrzymowała do Bazyliki na 
Świętym Krzyżu.
19. 14 czerwca 2018 r. – w dnu inauguracji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 stworzyliśmy dla naszych 
podopiecznych w ramach naszego dorocznego Pikniku Rodzinnego w Jedliczance w Grotnikach prawdziwą strefę kibica. Atrakcji 
nie było końca, sportowy duch rozpierał uczestników, a my kolejny raz udowodniliśmy, że słowo „niemożliwe” to archaizm 
słownikowy.
20. 23 czerwca 2018r. – Jakub Podorski zachęcał do pomagania Hospicjum jeżdżąc rowerem. Każdy kilometr to złotówka. W 
pomaganiu liczy się przede wszystkim otwarte serce i wrażliwość, która pozwala na odkrywanie nowych obszarów i nowych 
sposobów. 
21. 29 czerwca 2018r. – pracownicy DXC Technology w Łodzi zorganizowali kiermasz pracowniczy wspierając dowolnymi datkami 
podopiecznych Hospicjum. Pomoc samorodnych wolontariuszy jest dla nas cennym wsparciem i zachęcamy do przejawiania 
takich inicjatyw, które i integrują pracowników, i tworzą konkretną pomoc hospicyjnym dzieciom.
22. 3 lipca 2018r. – wspólnie świętowaliśmy 1. urodziny Hani, podopiecznej Oddziału Stacjonarnego, dla której Łupowa 1 jest od 
kilku miesięcy nowym adresem. Hania jest pierwszym dzieckiem, które zamieszkało przy ulicy Łupkowej 1 w ośrodku 
stworzonym dla takich dzieci, jak Hania.
23. 13 lipca 2018r. – przy okazji otwarcia nowego studia tatuażu w Łodzi, Inez Janiak zaproponowała wsparcie dla Hospicjum 
przekazując wszystkie środki zebrane w dniu otwarcia salonu Inne Tatuaże na potrzeby Stowarzyszenia. Za zabrane tego dnia 
pieniądze zakupiony został sprzęt medyczny na potrzeby Oddziału Stacjonarnego.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

24. 21 lipca 2018r. – na zaproszenie Marcina Gortata podopieczni Hospicjum wzięli udział sportowym widowisku Mecz Gortat 
Team vs Wojsko Polskie. Mecz rozegrany został w łódzkiej Atlas Arenie, tym razem Wojsko Polskie okazało się silniejsze od 
Marcina i jego drużyny.
25. 24 lipca 2018 r. – od lat Marcin Gortat zachęca do wspierania Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa. Po przegranej z 
Wojskiem Polskim postanowił wesprzeć się na tworzonej sercem drużynie podopiecznych Stowarzyszenia i odwiedzając 
ośrodek przy Łupkowej 1 spędził czas wśród tych, którym pomaga swoim zaangażowaniem. Towarzyszyła mu Alicja Bachleda-
Curuś, polska aktorka na co dzień mieszkająca w Los Angeles.
26. 20 września 2018r. – w czasie uroczystej gali na zakończenie konferencji Niepodległa 4.0 Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum 
dla Dzieci – Łupkowa” zostało uhonorowane Nagrodą im. Grohmana za działania „Ważne dla Łodzi”. Laureatami siódmej edycji 
nagrody przyznawanej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną zostali ponadto Dalia Cosmetics oraz Ericsson Poland o 
nagrodzie informowały lokalne media, w tym TVP Łódź, Dziennik Łódzki i TuLodz.com.
27. 28 września 2018r. – po wakacyjnej przerwie na nowo ruszyliśmy z kształceniem wolontariatu. Pierwsza grupa wolontariuszy 
rozpoczęła szkolenia, które mają wyłonić wolontariuszy akcyjnych, domowych i stacjonarnych.
28. 14 października 2018r. – przy cudownej złotej polskiej jesieni kolejny raz podopieczni Hospicjum wybrali się na pływalnię. 
Otoczeni zaangażowanymi ratownikami WOPR oddawali się wodnym zabawom zapominając, że dla wielu ludzi w Polsce kąpiel 
z respiratorem w basenie wydaje się niemożliwą. Relację z wydarzenia zobaczyć można było w TVP Łódź i w TV Toya.
29. 17 października 2018r. – na zaproszenie Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko” w Łodzi przybliżaliśmy ideę 
wolontariatu hospicyjnego, który realizujemy w naszym Stowarzyszeniu.
30. 26 października 2018r. – rozpoczęliśmy prace brukarskie w części terenów zielonych, z których korzystać będą pacjenci 
Ośrodka na Łupkowej 1. Ten etap prac planujemy zakończyć wiosną 2019 roku, zieleniak od strony ul. Książka poczeka jeszcze na 
zdobycie środków na ten cel.
31. 27 października 2018r. – podopiecznych naszego Hospicjum odwiedził przebywający w Łodzi Michał Szpak. Spotkanie z 
artystą trwało prawie trzy godziny i było okazją do rozmów, autografów, wzruszeń, oraz wspólnych zdjęć.
32. 5 listopada 2018r. – kolejny raz w ramach współpracy z Fundacją Ferso gościliśmy studentów z Rosji, Białorusi i Ukrainy, 
którzy w czasie wizyty studyjnej w Łodzi zapoznawali się z działalnością organizacji samorządowych i pozarządowych.
33. 8 listopada 2018r. – grupa naszych podopiecznych kolejny raz skorzystała z zaproszenia Kina Helios na seans filmowy. Tym 
razem do kina wybrali się nasi pełnoletni podopieczni, dla których taka wyprawa to spore przedsięwzięcie logistyczne.
34. 18 listopada 2018r. – w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Łodzi odprawiona została msza święta za zmarłych 
podopiecznych Hospicjum, a bezpośrednio po niej miało miejsce spotkanie rodzin przeżywających żałobę. To doświadczenie 
wspólnego wsparcia pomaga w kroczeniu drogą rozłąki i koi ból tych, którzy opłakują odejście swoich najbliższych.
35. 25 listopada 2018r. – hospicyjne mamy zostały zaproszone na zajęcia aqua aerobik na pływalni Syrenka w Łodzi. Pod okiem 
instruktorów fitnessu mogły wyszaleć się w wodzie, co bardzo rozładowuje stres, odpręża i dodaje energii co codziennych zadań 
związanych z opieką nad dziećmi.
36. 6 grudnia 2018r. – miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu na pełne wyposażenie jednego stanowiska wentylacji 
mechanicznej w oddziale na Łupkowej 1. Respirator, koflator, pulsoksymetr, ssak sieciowo-bateryjny, koncentrator tlenu oraz 
specjalistyczne łóżko młodzieżowe podarowane zostały przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.
37. 13 grudnia 2018r. – w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi zorganizowane zostało Spotkanie Wigilijne.

Sprzęt medyczny:
Wartość sprzętu medycznego otrzymanego i zakupionego przez Stowarzyszenie” Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” w 
2018r. wynosi 804.585,70zł, w tym wartość sprzętu otrzymanego od WOŚP: 418.163,46zł.
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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

108

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

- Wyposażenie w wysokospecjalistyczny sprzęt 
medyczny, a zwłaszcza w sprzęt do domowej 
wentylacji mechanicznej (respiratory, aparaty 
BiPAP, koflatory, koncentratory tlenu), sprzęt 
rehabilitacyjny (łóżka, materace) oraz ssaki 
medyczne i spalinowe agregaty prądotwórcze 
rodzin dzieci z chorobami mięśniowo-
nerwowymi i innymi schorzeniami 
ograniczającymi życie. Sprzęt ten stanowi 
własność Stowarzyszenia i jest użytkowany przez 
pacjentów na podstawie umowy użyczenia. - 
Zapewnienie bezpieczeństwa nieuleczalnie i 
przewlekle chorym dzieciom poprzez 
zaspokojenie potrzeb społecznych i duchowych. 
- Udzielanie pomocy materialnej pacjentom i ich 
rodzinom, będącym w trudnej sytuacji 
materialnej, w postaci zapomóg finansowych 
(zakup opału, opłata świadczeń za mieszkanie, 
pomoc w poprawie warunków bytowych, 
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, 
dofinansowanie posiłków dla dzieci w wieku 
szkolnym, zakup upominków z okazji Dnia 
Dziecka, Świąt Bożego Narodzenia i urodzin). - 
Szkolenie i koordynowanie pracy wolontariuszy, 
którzy odwiedzają i opiekują się ciężko chorymi 
pacjentami (dziećmi i osobami dorosłymi). - 
Organizacja spotkań Grupy Wsparcia dla rodzin 
po stracie dziecka oraz spotkań 
okolicznościowych i integracyjnych dla chorych 
dzieci i ich rodzin. - Działalność charytatywna 
polegająca na pozyskiwaniu funduszy poprzez 
organizowanie koncertów, akcje promocyjne.

94.99.Z 0,00 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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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) 7 792 827,05 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 672 299,28 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 111 198,58 zł

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Zakwaterowanie i wyżywienie pacjentów 
przebywających stacjonarnie w Centrum 
Opieki Długoterminowej i Hospicyjnej. 
Zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, 
"Świadczeniobiorca przebywający w 
zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 
pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie 
rehabilitacji leczniczej, który udziela 
świadczeń całodobowych, ponosi koszty 
wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną 
opłatę ustala się w wysokości 
odpowiadającej 250% najniższej emerytury, 
z tym że opłata nie może być wyższa niż 
kwota odpowiadająca 70% miesięcznego 
dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu 
przepisów o pomocy społecznej.". Usługa 
zakwaterowania i adekwatnego do stanu 
zdrowia wyżywienia w zakładzie leczniczym 
podmiotu leczniczego wykonującego 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne w 
rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej - zgodnie z ww. ustawą - jest 
świadczeniem towarzyszącym.

86.10.Z 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: NIW-CRSO 7



c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 9 329,19 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 054 718,73 zł

2.4. Z innych źródeł 125 099,20 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 443 897,95 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

1 Zapłata zobowiązań powstałych w roku 2017 dotyczących budowy ośrodka 443 897,95 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 691 261,64 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 921 747,48 zł

w 
tym:

0,00 zł

5 921 747,48 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

720,00 zł

200 422,16 zł

853 576,57 zł

0,00 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)

0,00 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 2 259 076,81 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -130 625,43 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 6 851 694,23 zł 443 897,95 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

5 413 222,47 zł 443 897,95 zł

241 824,01 zł 0,00 zł

0,00 zł

3,12 zł

1 196 644,63 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 160 780,63 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 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

277 198,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

30 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

25,11 etatów

43 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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)

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

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 2 673 091,61 zł

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

2 673 091,61 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 

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. 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)  

222 757,63 zł

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

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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 890 108,14 zł

1 341 387,89 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

198 884,69 zł

- inne świadczenia 349 835,56 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 782 983,47 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 673 091,61 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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)

Kwoty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów 
cywilnoprawnych są związane z prowadzoną podstawową 
działalnością Stowarzyszenia będącego podmiotem 
leczniczym i są finansowane z zawartych umów z 
Narodowym Funduszem Zdrowia.

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)

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) 

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

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

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

12 147,28 zł

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

1 Udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej

Udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzajach: opieka 
paliatywna i hospicyjna oraz 
świadczenia pielęgnacyjne i 
opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej, na podstawie 
umów zawartych z Narodowym 
Funduszem Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia 5 921 747,48 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

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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

JANINA ADAMCZYK
JAROSŁAW MAĆKIEWICZ
BARTOSZ KAŃSKI

ALEKSANDRA CHOJNACKA
ANNA SITKIEWICZ

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W ŁODZI 1

2 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŁODZI 1

3 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI 1

4 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI 1

2019-07-12
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