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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-06-28

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@hospicjumdladzi
eci.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 TAK

WITALIJ ANDRZEJEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU TAK

ANNA SITKIEWICZ SKARBNIK TAK

JACEK CZAJCZNY SEKRETARZ TAK

PIOTR PAWLAK 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

ZOFIA DOLEWKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

PAWEŁ PIENIĄŻEK CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

HANNA DECKERT CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

STOWARZYSZENIE "ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI - ŁUPKOWA"
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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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Łódzkie Hospicjum dla Dzieci prowadziło opiekę nad pacjentami wymagającymi stosowania wentylacji 
mechanicznej, nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, które cierpią z 
powodu przewlekłych, nieuleczalnych schorzeń oraz nad rodzeństwem i rodzicami znajdującymi się w 
okresie żałoby.

Kontrakt:
W 2015r. pod opieką Hospicjum znajdowało się 74 pacjentów, liczba nowoprzyjętych chorych wyniosła 
22, w tym:
• 3 dzieci paliatywnych,
• 4 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 15 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
Liczba chorych objęta kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewała w 2015r. na 69,35 
miejsc (w XII.2015r.), z czego:
• 9,23  dzieci paliatywnych,
• 32,34 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 27,78 chorych dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2015 roku zmarło 8 chorych:
• 1 dziecko paliatywne,
• 1 dziecko wentylowane mechanicznie,
• 4 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2015r. 5 pacjentów zostało wypisanych:
• 3 dzieci paliatywnych,
• 2 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie,
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Codzienne nasze wysiłki koncentrują się na zapewnieniu im jak najlepszej opieki i najlepszego sprzętu, 
który pomaga znosić chorobę i cierpienie. Od stycznia 2015 roku odbyło się 17.180 wizyt w domach 
pacjentów (3.496 – lekarskich, 7.448 – pielęgniarskich, 5.670 – fizjoterapeutów, 566 – wizyt 
pracowników niemedycznych).

W roku sprawozdawczym opiekę i leczenie prowadził zespół składający się z:
1. 17 lekarzy,
2. 14 pielęgniarek i pielęgniarzy,
3. 10 fizjoterapeutów,
4. 1 pracownika socjalnego,
5. 1 pedagoga,
6. 2 psychologów,
7. 1 pracownika administracyjnego,
8. 2 fundraiserów,
9. 1 głównej księgowej,
10. 1 księdza,
11. 1 specjalisty ds. kadrowo-płacowych,
12. 1 kierowcy,
13. 1 specjalisty ds. PR.

Kontrole:
W 2015r.. w Stowarzyszeniu „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” odbyły się następujące kontrole:
1. 17.03.2015r. – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi. Kontrola dot. stanu sanitarno-
porządkowego, gospodarki odpadami. Bez zaleceń pokontrolnych.
2. 21.09.2015r. – audit nadzorczy przeprowadzony przez BSI Management Systems.

Sprzęt medyczny:
W 2015r. Stowarzyszenie” Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” zakupiło następujący sprzęt medyczny:
• Respirator Trilogy 100            10 szt.,
• Pulsoksymetr Nellcor Libra     10 szt.,
• Koncentrator tlenu Everflo1      3 szt.,
• Resuscytator-worek ambu      8 szt.,
• Ssak sieciowo-bateryjny De Vilbiss Vacuaide    9 szt.

Grupa Wsparcia:
W roku sprawozdawczym odbywały się spotkania Grup Wsparcia w siedzibie Hospicjum. Równolegle 
prowadzone były również spotkania indywidualne dla rodzin osieroconych.
• 23.05.2015r. – pielgrzymka do Łowicza (zwiedzanie Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny i św. Mikołaja, msza św. w kościele św. Leonarda) i skansenu w Maurzycach Łowicza 
(zwiedzanie skansenu),
• 15.11.2015r. – Msza Św. za zmarłych podopiecznych Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci w parafii p.w. 
Najświętszego Zbawiciela w Łodzi przy Al. Włókniarzy 187.

Wolontariat:
W 2015r. w Stowarzyszeniu „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” aktywnie działało 59 wolontariuszy, którzy 
uczestniczyli w akcjach organizowanych na rzecz Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci oraz świadczyli pomoc 
w domach podopiecznych Hospicjum.

Wydarzenia związane z budową Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wieloprofilowego ośrodka 
Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi:
• Styczeń-Czerwiec 2015r. – Przygotowanie materiałów do konkursu na wyłonienie wykonawcy robót 
budowlanych, wykonanie kosztorysu i specyfikacji robót
• 24.07.2015r. – Ogłoszenie konkursu na wykonawcę robót budowlanych pod nazwą „Budowa 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wieloprofilowego ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci 
przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi”.
• 25.08.2015r. – Unieważnienie postępowania nr ŁH/P/01/2015 na wybór wykonawcy robót 
budowlanych pod nazwą „Budowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wieloprofilowego 
ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi”.
• 17.09.2015r. – Posiedzenie Komisji w sprawie oceny ofert i przeprowadzenia wstępnych negocjacji z 
potencjalnymi wykonawcami robót budowlanych pod nazwą „Budowa Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej wieloprofilowego ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.
• 25.09.2015r. – Wybór przez Zarząd Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” firmy 
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Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Vester” Handzelewicz s.j. z siedzibą w: 99-300 Kutno, ul. 
Graniczna 15 jako Wykonawcy robót budowlanych pod nazwą „Budowa Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej wieloprofilowego ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi”.
• Wrzesień-Październik 2015r. – Negocjacje z firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Vester” 
Handzelewicz s.j. w zakresie technologii, materiałów i specyfikacji robót oraz zakresu prac budowlanych 
dla zoptymalizowania kosztów inwestycji.
• 29.10.2015r. – Podpisanie Umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
inwestycyjnego realizowanego pod nazwą: „Budowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
wieloprofilowego ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi” z 
Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „VESTER” Handzelewicz Sp. J. z siedzibą w: 99-300 Kutno, 
ul. Graniczna 15.
• 04.11.2015r. – Przekazanie placu budowy.
05-30.11.2015r.
• Rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie prac ziemnych oraz instalacji zewnętrznych.
• Wykonano prace przygotowawcze.
• Wykonano przyłącza mediów do budowy, ogrodzono teren, ustawiono budynki pomocnicze. 
Usunięto warstwę humusu.
• Rozpoczęto prace ziemne dla części instalacyjnej zewnętrznej i budynku A (oddziału stacjonarnego 
wraz zapleczem).
• Wykonano podlewki z chudego betonu pod ławy fundamentowe.
• Wykonano ławy fundamentowe budynku A (oddziału stacjonarnego wraz zapleczem) wraz z ich 
zbrojeniem.
• Wykonano część instalacji zewnętrznych kanalizacyjnych (przewody zbiorcze i studzienki).
01-31.12.2015r.
• Wykonano ściany fundamentowe budynku A (oddziału stacjonarnego wraz zapleczem) wraz z ich 
zbrojeniem,
• Wykonano izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych budynku A (oddziału stacjonarnego 
wraz zapleczem).
• Wykonano izolacje termiczne ścian fundamentowych budynku A (oddziału stacjonarnego wraz 
zapleczem) – styropian extrudowany.
• Wykonano podposadzkowe instalacje wewnętrzne kanalizacji deszczowej i sanitarnej w budynku A i 
przygotowano je do zalania warstwą chudego betonu.
• Zasypano ławy i ściany fundamentowe budynku A (oddziału stacjonarnego wraz zapleczem).
• Wykonano kolejną część zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych (sanitarnych i deszczowych) z ich 
zasypaniem.

Wydarzenia w 2015r.:
Podejmujemy również różne działania, aby Stowarzyszenie mogło funkcjonować i rozwijać się nadal, 
pomagając innym potrzebującym:
1) Od stycznia 2015r. – po wcześniejszych przygotowaniach – został wdrożony program magazynowy, 
ułatwiający nadzór nad sprzętem medycznym w Hospicjum.
2) Korzystając z wieloletniego wsparcia parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP i św. Antoniego Marii 
Klareta mogliśmy spotkać się z mieszkańcami os. Teofilów i opowiedzieć o Hospicjum, jednocześnie 
zbierając środki na naszą działalność. Fanty corocznie przygotowywane są przez osadzonych w 
Zakładzie Karnym Nr 2 w Łodzi.
3) 5 lutego 2015r. Zarząd Stowarzyszenia podpisał ugodę przedsądową z NFZ w sprawie nadwykonań za 
rok 2013.
4) 21 lutego 2015r. po raz piąty odbył się w Łodzi Festiwal Nurkowania Wrakowego. Pasjonaci 
podwodnych wycieczek wymieniali się doświadczeniami, a pamiątki zdobyte na dużych głębokościach 
zostały spieniężone podczas aukcji i następnie przekazane naszemu Hospicjum z przeznaczeniem na 
zakup sprzętu medycznego dla podopiecznych. Zebrano kwotę 8.173,00zł.
5) 1 marca 2015r. – po wielogodzinnych przygotowaniach i szkoleniach – został wdrożony system 
elektronicznej dokumentacji medycznej. Program ułatwia pracownikom dokumentowanie odbywanych 
wizyt w domach pacjentów drogą elektroniczną.
6) „1% NIE KOSZTUJE, A BUDUJE!” – to kolejna odsłona kampanii pozyskiwania 1% podatku, trwająca 
od stycznia do końca kwietnia 2015r. W TVP Łódź przez 3 miesiące emitowany był spot telewizyjny 
dający wyobrażenie, jak ma wyglądać ośrodek, który zbudujemy w Łodzi, przy ul. Łupkowej 1. Muzykę 
do spotu skomponował nasz Przyjaciel i Ambasador – p. Piotr Rubik. Przygotowaliśmy billboardy, 
plakaty i ulotki.
7) W marcu 2015r. kolejna grupa studentów III roku Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi 
(kierunek: Fizjoterapia) odbyła szkolenie w zakresie opieki nad pacjentami niewydolnymi oddechowo.
8) 21 marca 2015r. – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas 
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Archidiecezji Łódzkiej oraz Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” zorganizowały V Debatę 
Publiczną pt.: „Choroba przewlekła – sprawa jednostki, rodziny, czy społeczeństwa”. Debata odbyła się 
w Centrum Dydaktycznym UM w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi.
9) Procent dla Łodzi. Kolejny już raz w Manufakturze w dniu 22.03.2015r. zostało zorganizowane przez 
„Fundację Jaś i Małgosia” spotkanie łódzkich organizacji pozarządowych, które zachęcały do 
przekazywania 1% podatku na rzecz stowarzyszeń i fundacji działających na terenie naszego miasta.
10) W dniach 11-12 kwietnia 2015r. dzięki uprzejmości pracowników Wytwórni, nasi podopieczni mogli 
zobaczyć i posłuchać zespołów „Raz Dwa Trzy” oraz „Lady Pank”.
11) 15 kwietnia 2015r. podopieczny Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci – 10-letni Filip – zobaczył 
zawodników wrestlingu podczas Gali na warszawskim Torwarze. Do realizacji marzenia Filipa przyczynił 
się Rotary Club Łódź 4 Kultury.
12) 20 kwietnia 2015r. zostaliśmy zaproszeni na posiedzenie Rady Miejskiej w Koluszkach, gdzie 
mogliśmy przybliżyć radnym zakres naszej działalności oraz rozdać Biuletyny przybliżające 
podopiecznych oraz codzienną pracę pracowników Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.
13) 23 maja 2015r. podczas pikniku „Aktywnie po zdrowie” w Szkole Podstawowej nr 184 w Łodzi 
informowaliśmy o bieżącej działalności Hospicjum oraz wspieraliśmy działania pro zdrowotne wśród 
uczniów i mieszkańców osiedla Radogoszcz-Wschód.
14) 23 maja 2015r. grupa wsparcia w żałobie pielgrzymowała do Łowicza, gdzie zwiedziła renesansowo-
barokową Bazylikę Katedralną Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja, zwaną 
„Wawelem Mazowsza”. W Kościele św. Leonarda została odprawiona msza św. przez ks. Sebastiana 
Roguta. Następnym punktem zwiedzania były zabytki XIX-wiecznej architektury z Księstwa Łowickiego 
w skansenie w Maurzycach.
15) 10 czerwca 2015r., po raz trzynasty społeczność uczniowska Publicznego Gimnazjum Nr 18 w Łodzi 
zorganizowała koncert charytatywny pt: „Osobowość na wyciągniecie ręki”. W tym roku zaproszenie na 
spotkanie przyjęli Monika Radziszewska (You Can Dance), Paweł Biba Binkiewicz (X-Factor), Patryk 
Brdej (You Can Dance) i Michał Szyc (The Voice of Poland). Artyści rozmawiali z młodzieżą o 
marzeniach, muzyce i możliwościach, jakie obecnie stwarzają programy typu talent show. Artyści 
zaśpiewali swoje największe hity. Spotkanie było też okazją do wspierania podopiecznych Łódzkiego 
Hospicjum dla Dzieci. Artyści zachęcali do włączenia się w działalność na rzecz innych osób, a Publiczne 
Gimnazjum Nr 18 od kilku lat cieszy się tytułem „Przyjaciela Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci”. W 2015r. 
udało się zebrać kwotę 2.190,63PLN.
16) 17 czerwca 2015r. kilkadziesiąt rodzin będących pod opieką Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci 
spotkało się w ośrodku „Jedliczanka” w Grotnikach na dorocznym Pikniku Rodzinnym. Tym razem 
wszyscy uczestnicy przenieśli się w czasy starożytnego Rzymu – obecni byli gladiatorzy, legioniści z 
Legio XXI Rapax, którzy zadbali o możliwość zobaczenia oraz przymierzenia ubiorów starożytnych 
Rzymian. Inni chętnie realizowali się podczas warsztatów ceramicznych. Największe zainteresowanie 
jednak wzbudził p. Marcin Kilańczyk z Buczku – młodzieżowy Mistrz Europy w powożeniu oraz członek 
kadry narodowej, który pełnił rolę woźnicy powożąc rydwan ze stajni Stokrotka. Podopieczni, 
rodzeństwo i ich opiekunowie mieli również okazję przejechać się rydwanem. Piknik odbył się dzięki 
sponsorom: PZU S.A., Cetech Sp. z o.o, „JOGO” Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Abena Sp. z o.o., „Dla 
Małych i Dużych” z Pabianic, PGE Obrót S.A. Oddział Łódź Prezenty dla naszych podopiecznych po raz 
kolejny przygotowali pracownicy P&G.
17) Lipiec/sierpień 2015r. – dzięki uprzejmości Polskiej Izby Turystyki Oddział Łódzki, rodzeństwo 
naszych podopiecznych mogło wyjechać na wymarzone kolonie lub obozy do Piwnicznej-Zdroju, 
Karpacza, Kołobrzegu, Darłówka oraz Niechorza.
18) Na przełomie lipca i sierpnia 2015r. Urzędy Skarbowe zaczęły przelewać pieniądze przekazane przez 
podatników z wpłat 1% podatku. W tym roku na konto Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci wpłynęło 
rekordowa kwota 757.522,45PLN (o 178.333,40PLN więcej niż w 2014r.).
19) 24 lipca 2015r. ogłosiliśmy konkurs na wykonawcę robót budowlanych pod nazwą „Budowa 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wieloprofilowego ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci 
przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi”.
20) Na posiedzeniu w dniu 25.08.2015r. Zarząd Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” podjął 
uchwałę w sprawie unieważnienia postępowania nr ŁH/P/01/2015 na wybór wykonawcy robót 
budowlanych pod nazwą „Budowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wieloprofilowego 
ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi”.
21) 16 października 2015r. gościliśmy w Hospicjum delegację Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego 
Pochodzenia na Wołyniu, która goszcząc na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, mogła 
zapoznać się ze strukturą ochrony zdrowia w województwie łódzkim. Wizyta miała na celu 
zaznajomienie się z opieką nad nieuleczalnie chorymi dziećmi oraz wymianę doświadczeń w tej 
dziedzinie.
22) 29 października 2015r. po kilkuletnich zmaganiach z wymogami prawno-administracyjnymi 
podpisana została umowa z wykonawcą prac budowlanych inwestycji przy ŁUPKOWEJ 1 firmą VESTER. 
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

84

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

-

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

To moment, w którym rozpoczynają się prace materialne w budowaniu stacjonarnego ośrodku dla 
pacjentów, którzy nie mogą samodzielnie oddychać oraz przeniesiona zostanie dotychczasowa 
działalność Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.
23) 15.11.2015r. – została odprawiona msza Św. za zmarłych podopiecznych Łódzkiego Hospicjum dla 
Dzieci w parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Łodzi przy Al. Włókniarzy 187.
23) 7 grudnia 2015r. w łódzkim Klubie „Wytwórnia” odbył się koncert „Filmowy Maraton Kopra”, 
którego celem było uczczenie 110 rocznicy powstania szkoły oraz wsparcie podopiecznych 
Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”. Na scenie wystąpili uczniowie I LO w Łodzi im. M. 
Kopernika, prezentując talenty wokalne, taneczne i aktorskie.
24) 10 grudnia 2015r. w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi odbyło się spotkanie Wigilijne 
dla podopiecznych Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”,  na dzieci czekał Teatr Widzi Mi Się, 
było wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem, wieczerza wigilijna i prezenty.
25) 15 grudnia 2015r. odwiedził nas ks. Jan Kaczkowski, założyciel Puckiego Hospicjum p.w. Św. Ojca 
Pio. Zmarł 28 marca 2016 roku, po długiej walce z chorobą nowotworową.

Zostań Super Zakrętakiem
W 2015r. była kontynuowana akcja „Zostań Super Zakrętakiem” – zbieramy plastikowe zakrętki, dzięki 
którym realizujemy marzenia naszych podopiecznych. Do końca 2015 roku do akcji włączyło się łącznie 
197 placówek.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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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 i 
nawiązywanie 
bezpośredni

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, 
wystaw i kongresów.
Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci" 
zorganizowało Piknik Rodzinny dla 
Podopiecznych, ich rodzeństwa i opiekunów w 
Ośrodku Wypoczynkowym „Jedliczanka” w 
Grotnikach połączony z wystawą kultury 
Starożytnego Rzymu. Wszyscy uczestnicy 
przenieśli się w czasy prezentowanej epoki – 
obecni byli gladiatorzy, legioniści z Legio XXI 
Rapax, którzy zadbali o możliwość zobaczenia 
oraz przymierzenia ubiorów starożytnych 
Rzymian. Inni chętnie realizowali się podczas 
warsztatów ceramicznych. Największe 
zainteresowanie wzbudził p. Marcin Kilańczyk z 
Buczku – młodzieżowy Mistrz Europy w 
powożeniu oraz członek kadry narodowej, który 
pełnił rolę woźnicy powożąc rydwan ze stajni 
Stokrotka. Podopieczni, rodzeństwo i ich 
opiekunowie mieli również okazję przejechać się 
rydwanem.
Priorytetowym zadaniem była aktywizacja 
niepełnosprawnego Pacjenta – poprzez 
opuszczenie własnego łóżka i wspólne działania, 
mające na celu zintegrowanie osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. Niezbędnym 
elementem podczas organizowanego Pikniku 
były konkursy związane z tematem imprezy. 
Zorganizowano następujące atrakcje:
• grupowe zabawy ruchowe i konkursy, 
• zabawy na wypożyczonej dmuchanej 
zjeżdżalni i w suchym basenie z piłkami,
• przedstawienie teatralne.
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 4 701 516,00 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 564 774,89 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 5 000,00 zł

d) Przychody finansowe 131 741,11 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

3 527 221,10 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 275 590,25 zł

1 930,00 zł

151 189,75 zł

102 021,92 zł

14 725,23 zł

5 723,35 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 140 675,80 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1 421,58 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 ZAKUP RESUSCYTATORÓW 1 421,58 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 758 028,85 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 527 221,10 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 917 994,47 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 5 000,00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 318 532,76 zł 1 421,58 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2 646 780,42 zł 1 421,58 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,31 zł

671 752,03 zł

0,00 zł 0,00 zł

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

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 5 000,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

257 547,00 zł

3 830,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

17,0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

14,7 etatów

40,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

25,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

5,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

5,00 osób

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 306 966,84 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

945 660,73 zł

719 037,58 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

74 683,74 zł

- inne świadczenia 151 939,41 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 361 306,11 zł

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

361 306,11 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 361 306,11 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

108 868,86 zł

54,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

54,00 osób

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

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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.
Kwota z pozycji VI.11 dot. wynagrodzenia wypłaconego na 
podstawie umowy cywilnoprawnej o zastępstwo 
inwestycyjne. Umowa została zawarta w związku z 
prowadzoną inwestycją Stowarzyszenia polegającą na 
"Budowie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
wieloprofilowego ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci 
w Łodzi, przy ul. Łupkowej 1 (działka nr 125/6 w obrębie 
B-20)", zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

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

0,00 zł

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

14 582,42 zł

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

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Stowarzyszenie poniosło koszty kampanii społeczno-informacyjnej w wysokości 131.685,91zł. Jednak nie są to 
koszty finansowane z wpłat 1% podatku, tylko z innych źródeł.
Stowarzyszenie jest w trakcie realizacji inwestycji polegającej na "Budowie Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej wieloprofilowego ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci w Łodzi, przy ul. Łupkowej 1 (działka nr 125/6 
w obrębie B-20)". Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Miasta Łodzi zakończenie I etapu inwestycji planowane jest 
w 2017r.

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

organizacji

JANINA ADAMCZYK
WITALIJ ANDRZEJEWSKI

ANNA SITKIEWICZ
JACEK CZAJCZNY

PIOTR PAWLAK
2016-06-09

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W ŁODZI 1
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