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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-12

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@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

PIOTR PAWLAK SKARBNIK TAK

JAROSŁAW MAĆKIEWICZ 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

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 w okresie sprawozdawczym 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 2016r. pod opieką Hospicjum znajdowało się 94 pacjentów, w tym liczba nowoprzyjętych chorych 
wyniosła 21:
• 8 dzieci paliatywnych,
• 4 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 9 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
Liczba chorych objęta kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewała w 2016r. na 61,44 
(koniec 2016r.: 72,26) miejsc, z czego:
• 11,46 (koniec 2016r.: 9,44) dzieci paliatywnych,
• 22,27 (koniec 2016r.: 23,69) dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 27,71 (koniec 2016r.: 39,13) dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2016 roku zmarło 7 chorych:
• 0 dzieci paliatywnych,
• 2 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 5 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2016r. 9 pacjentów zostało wypisanych:
• 6 dzieci paliatywnych,
• 3 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie,
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Codzienne nasze wysiłki koncentrują się na zapewnieniu chorym jak najlepszej opieki i najlepszego 
sprzętu, który pomaga znosić chorobę i cierpienie. Od stycznia 2016 roku odbyło się 16 894 wizyt w 
domach pacjentów (3.337 – lekarskich, 7.254 – pielęgniarskich, 5.590 – fizjoterapeutów, 714 – 
pracowników niemedycznych).

Personel:
W roku sprawozdawczym opiekę i leczenie prowadził zespół składający się z:
1. 16 lekarzy, 
2. 15 pielęgniarek i pielęgniarzy,
3. 9 fizjoterapeutów
4. 1 pracownika socjalnego,
5. 1 pedagoga,
6. 2 psychologów,
7. 1 pracownika administracyjnego,
8. 3 fundraiserów
9. 1 głównej księgowej,
10. 1 księdza,
11. 1 specjalisty ds. kadrowo-płacowych.
12. 1 kierowcy

Wolontariat:
W 2016r. w Stowarzyszeniu „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” aktywnie działało 60 wolontariuszy, którzy 
uczestniczyli w akcjach organizowanych na rzecz Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci oraz świadczyli pomoc 
w domach podopiecznych Hospicjum.
Wolontariusze wzięli udział w następujących akcjach:
• Kampania 1% podatku (luty-kwiecień 2016r.) :
        - rozwieszanie plakatów,
        - rozdawanie ulotek,
        - wrzucanie ulotek w formie listów do skrzynek pocztowych,
        - udział w akcji „Procent dla Łodzi” w Manufakturze.

Grupa Wsparcia:
W roku sprawozdawczym odbywały się spotkania Grup Wsparcia w siedzibie Hospicjum, równolegle 
prowadzone były również spotkania indywidualne dla rodzin osieroconych:
• 14.05.2016r. – miała miejsce ósma pielgrzymka Grupy Wsparcia w Żałobie. Tym razem pątnicy udali 
się do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu Starym.
• 20.11.2016r. – Msza Św. za zmarłych podopiecznych Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci w parafii p.w. 
Najświętszego Zbawiciela w Łodzi przy Al. Włókniarzy 187.

Kontrole:
W 2016r.. w Stowarzyszeniu „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” odbyły się następujące kontrole:
1. 06.09.2016r. –Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi.
Kontrola dot. stanu sanitarno-porządkowego, gospodarki odpadami. Bez zaleceń pokontrolnych.
2. 31.10.2016r. – audit nadzorczy przeprowadzony przez BSI Management Systems.

Wydarzenia:
Każdego roku podejmujemy również działania, aby Stowarzyszenie mogło funkcjonować i rozwijać się 
nadal, pomagając innym potrzebującym:
Od stycznia do końca kwietnia 2016r. prowadziliśmy kampanię „1% nie kosztuje, a buduje”, liczne 
billboardy, plakaty, ulotki, spot TV oraz oklejone szyby autobusów MPK pojawiły się w naszym mieście. 
Dodatkowo po raz pierwszy nasi wolontariusze oraz pracownicy roznieśli 30.000 listów adresowanych 
do mieszkańców Łodzi oraz ościennych miejscowości.
1) Luty 2016r. – Rafał Brzozowski został ambasadorem akcji organizowanej przez Fundację 
Muszkieterów na rzecz Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”.
2) Luty/marzec 2016r. – najsłynniejszy polski koszykarz NBA Marcin Gortat udzielił swojego poparcia 
dla budowy Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci, prezentację z wizerunkiem koszykarza można było 
obejrzeć w wielu pojazdach MPK.
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3) 07.02.2016r. – „Procent dla Łodzi” – po raz kolejny w Manufakturze „Fundacja Jaś i Małgosia” 
zorganizowała spotkanie łódzkich organizacji pozarządowych, które zachęcały do przekazywania 1% 
podatku na rzecz stowarzyszeń i fundacji działających na terenie naszego miasta.
4) 13.02.2016r. – w auli Politechniki Łódzkiej odbył się VI Festiwal Nurkowania Wrakowego. Po raz 
szósty organizatorzy pozyskali środki na rzecz naszych podopiecznych z przedmiotów związanych z 
nurkowaniem.
5) 13.04.2016r. – odbyło się uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę 
stacjonarnego ośrodka dla chorych z niewydolnością oddechową Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci. 
Kamień poświęcony został przez Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolitę Łódzkiego. 
Wraz z kamieniem położono również Akt Erekcyjny, który w obecności zaproszonych gości i mediów 
podpisany został przez Księdza Arcybiskupa, Wicewojewodę Łódzkiego Karola Młynarczyka, Marszałka 
Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Wiceprezydenta Miasta Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego, a 
także przez przedstawicieli instytucji związanych z medycyną, przez architekta oraz wykonawców robót 
budowlanych i przez Zarząd Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”.
6) 15-17.04.2016r. – ponad 4.500 osób wzięło udział w biegach w ramach DOZ Maraton Łódź z PZU, 
impreza przyciągnęła miłośników biegania z Polski i całego świata. Podczas imprezy nasi wolontariusze 
kibicując wspierali uczestników maratonu chłodnymi napojami.
7) Od początku maja 2016r. z pomocą budowie ośrodka przy Łupkowej 1 ruszyła Fundacja Agora, dzięki 
której bezpłatnie zamieszczano nasze materiały kampanii społeczno-informacyjnej wspieranej przez 
Marcina Gortata. W tytułach wydawanych przez Koncern Agora pojawiły się grafiki przypominające o 
budowie Hospicjum przy ul. Łupkowej w Łodzi.
8) 14.05.2016r. – miała miejsce ósma pielgrzymka Grupy Wsparcia w Żałobie. Tym razem pątnicy udali 
się do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu Starym.
9) 15.06.2016r. – odbył się Piknik Rodzinny Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci. Tym razem podopieczni 
Hospicjum zostali porwani przez atmosferę cyrkowej zabawy, której kulminacyjnym punktem był pokaz 
iluzjonisty Filipa Piestrzeniewicza. Kuglarze, szczudlarze, klowni, akrobaci, siłacze, treserzy lwów w 
kolorowym korowodzie poprowadzili dzieci do wspólnej zabawy. To było prawdziwe święto integracji i 
radości, a okazją do świętowania był Dzień Matki, Dzień Dziecka i zbliżający się Dzień Ojca.
10) 15.06.2016r. – dzieliliśmy się swoim doświadczeniem z koordynatorami centrów wolontariatu z 
Moskwy. Gościli u nas również pracownicy szpitali w Moskwie oraz przedstawiciele Ministerstwa 
Zdrowia, którzy organizują oddział opieki paliatywnej i przyjechali do Polski, aby zapoznać się z naszymi 
doświadczeniami w pracy z nieuleczalnie chorymi.
11) 25.06.2016r. – w Topoli Królewskiej k/Łęczycy odbyła się I Konferencja Naukowa pt.: 
„Wielowymiarowa i wczesna diagnoza oraz terapia małego dziecka jako szansa na przeciwdziałanie 
niepełnosprawności czy wadom postawy”. Organizatorem konferencji była Pracownia Rehabilitacji ZOZ 
Łęczyca, a Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” objęło konferencję jednym z honorowych 
patronatów.
12) 08.07.2016r. – odbyło się spotkanie z gwiazdą NBA Marcinem Gortatem, który od wielu lat wspiera 
nasze Hospicjum. W tym roku udało się zrealizować sesję zdjęciową oraz spot reklamowy Marcina z 
naszą podopieczną 4-letnią Malwinką chorującą na zespół Arnolda Chiarego. Chętnie współpracująca 
dziewczynka poruszyła serca wszystkich obecnych, a najbardziej Marcina.
13) Lipiec/sierpień 2016r. – dzięki uprzejmości Polskiej Izby Turystyki Oddział Łódzki, rodzeństwo 
naszych podopiecznych mogło wyjechać na wymarzone kolonie lub obozy do Chorwacji, Karasina, 
Białego Dunajca, Bystrzycy Kłodzkiej, Dąbków, Burzenina, Uniejowa oraz Kulki na Mazurach.
14) 20.11.2016r. – w parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Łodzi odprawiona została msza święta w 
intencji zmarłych podopiecznych Hospicjum. Po mszy tradycyjnie już spotkaliśmy się z rodzinami na 
poczęstunku, aby powspominać tych, którzy odeszli.
15) 15.12.2016r. – odbyło się Spotkanie Wigilijne, tym razem w Teatrze Arlekin w Łodzi.

Budowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wieloprofilowego ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla 
Dzieci w Łodzi, przy ul. Łupkowej 1 - kalendarium:
01-31-01.2016r.
Prace fundamentowe - segment A, B.
Prace murarskie - segment A, B.
Prace ziemne- segment A, B.
Wykonanie części instalacji ppoż. - segmenty A, B i D
Wykonanie części zewnętrznych i pod posadzkowych instalacji kanalizacji sanitarnej deszczowej 
Instalacje elektryczne wewnętrzne - segmenty A, B i D
Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych

01-29.02.2016r.
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Prace fundamentowe - segment A, B, D.
Prace murarskie - segment A, B.
Stropy – segment A.
Prace ziemne - segment A, B, D
Wykonanie części instalacji wodnej - segmenty A, B i D
Wykonanie części zewnętrznych i pod posadzkowych instalacji kanalizacji sanitarnej deszczowej 
Instalacje elektryczne wewnętrzne - segmenty A, B i D
Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych

01.31.03.2016r.
Częściowe wykonanie stropu - segment A, B.
Częściowe wykonanie fundamentów i posadzek - segment A, B, C, D
Wykonanie części ścian - segment A, B.
Częściowe prace ziemne.
Częściowe wykonanie fundamentów - segment B, D.
Wykonanie części instalacji wodociągowej ppoż - segmenty A, B i D
Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - segmenty A, B i D

01-30.04.2016r.
Częściowe wykonanie stropu - segment A, B, C.
Częściowe wykonanie posadzek - segment A, B.
Częściowe wykonanie fundamentów - segment B, C, D.
Wykonanie części ścian - segment A, B, C, D.
Częściowe prace ziemne.
Wykonanie części instalacji wodociągowej ppoż - segmenty A, B i D
Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - segmenty A, B i D, E
Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

01-31.05.2016r.
Częściowe wykonanie stropu i elementów stropodachu - segment A, B, C, D, E.
Częściowe wykonanie posadzek - segment B, C, D.
Częściowe wykonanie fundamentów - segment B, C, D, E.
Wykonanie części ścian - segment A, B, C, D, E.
Częściowe prace ziemne.
Wykonanie części instalacji wodociągowej i ppoż - segmenty A, B i D
Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - segmenty A, B i D
Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Wykonanie części instalacji zewnętrznych kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Instalacje elektryczne wewnętrzne segmenty A, B i D
Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych

01-30.06.2016r.
Montaż okien – Segment A.
Częściowe wykonanie stropu i elementów stropodachu - segment A, D, E.
Tynkowanie ścian – segment A.
Wykonanie schodów – segment E.
Wykonanie części ścian - segment E.
Wykonanie stropodachu – segment E.
Wykonanie części instalacji wodociągowej i ppoż - segmenty A, B i D.
Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - segmenty A, B i D.
Wykonanie części systemu odwodnienia stropodachu segmenty A, B i D.
Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Wykonanie części instalacji zewnętrznych kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Wykonanie części instalacji centralnego ogrzewania segmenty A, B i D.
Wykonanie części instalacji ciepła technologicznego segmenty A, B i D.
Instalacje elektryczne wewnętrzne segmenty A, B i D.
Montaż części opraw oświetleniowych segment E.
Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych.
Częściowe prace ziemne.

01.31.07.2016r.
Wykonanie zjazdu z ulicy Kobaltowej.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-07-12 5



Wykonanie części powierzchni utwardzonych.
Montaż okien – Segment A, B.
Tynkowanie ścian – segment A.
Wykonanie części instalacji wodociągowej segmenty A, B i D.
Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segmenty A, B i D.
Wykonanie części systemu odwodnienia stropodachu segmenty A, B i D.
Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Wykonanie części instalacji kanalizacji sanitarnej zewn. – roboty ziemne.
Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej – roboty ziemne.
Wykonanie części instalacji kanalizacji deszczowej – roboty montażowe.
Wykonanie części instalacji centralnego ogrzewania segmenty A, B i D.
Wykonanie części instalacji ciepła technologicznego segmenty A, B i D.
Instalacje elektryczne i niskoprądowe wewnętrzne segmenty A, B, D i E.
Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych.
Wykonanie części instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Częściowe prace ziemne.

01-31.08.2016r.
Tynkowanie ścian – segment A.
Zabudowy GK – segment A.
Montaż części drzwi aluminiowych.
Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku.
Wykonanie części instalacji wodociągowej i p.poż  segmenty A, B i D.
Wykonanie części systemu odwodnienia stropodachu segmenty A, B i D.
Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - segmenty A, B i D.
Wykonanie części instalacji centralnego ogrzewania  segmenty A, B i D.
Wykonanie części instalacji ciepła technologicznego - segmenty A, B i D.
Instalacje elektryczne wewnętrzne i niskoprądowe - segmenty A, B i D.
Wykonanie części instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych.

01-30.09.2016r.
Wykonanie sufitów podwieszonych i zabudów GK.
Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku.
Montaż drzwi aluminiowych.
Wykonanie części zadaszeń nad wejściami.
Wykonanie części instalacji wodociągowej i p.poż. segmenty A, B i D.
Wykonanie części systemu odwodnienia stropodachu segmenty A, B i D.
Wykonanie części instalacji wodociągowej segment E.
Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Wykonanie części instalacji centralnego ogrzewania segmenty A, B i D.
Wykonanie części instalacji ciepła technologicznego segmenty A, B i D.
Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - segmenty A, B i D.
Instalacje elektryczne wewnętrzne i niskoprądowe - segmenty A, B, D, E.
Wykonanie części instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych.

01-31.10.2016r.
Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach – segment A, B.
Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku.
Częściowe wykończenie elewacji.
Zabudowy z płyt GK i sufitów podwieszanych – segment A, B.
Wykonanie wylewek samopoziomujących.
Montaż drzwi zewnętrznych.
Częściowe wykonanie posadzek.
Wykonanie części śmietnika.
Częściowe wykonanie zjazdów na działkę.
Wykonanie części instalacji wodociągowej segment E.
Wykonanie części instalacji wodociągowej segmenty A, B i D.
Wykonanie części instalacji wodociągowej ppoż segmenty A, B i D.
Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segmenty A, B i D.
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Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Wykonanie części instalacji centralnego ogrzewania segmenty A, B, D, E
Wykonanie części instalacji ciepła technologicznego segmenty A, B i D
Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych
Wykonanie części parkingów, chodników i utwardzeń.

01-30.11.2016r.
Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach – segment A, B.
Wykonanie wylewek samopoziomujących.
Częściowe wykonanie wykładzin obiektowych na podłogach.
Zabudowy z płyt GK i sufitów podwieszanych – segment A, B.
Częściowe wykonanie sufitów rastrowych.
Częściowe wykonanie wycieraczek systemowych.
Częściowe wykończenie elewacji.
Częściowe wykonanie zadaszeń nisz wejściowych.
Częściowa zabudowa nisz okiennych – zewnętrznych.
Montaż elementów oświetlenia.
Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych
Montaż central alarmowych i niskoprądowych
Częściowe wyposażenie serwerowni – szafy, routery, rejestratory, zasilacze, UPS
Malowanie ścian wewnętrznych
Częściowe ułożenie płytek podłogowych i ściennych wraz z cokołami
Częściowe wykonanie sufitów kasetonowych
Montaż ścianki mobilnej w sali odpraw
Częściowy montaż drzwi zewnętrznych z ościeżnicami
Wykonanie cokołów zewnętrznych z tynkiem żywicznym
Wykonanie obróbek blacharskich
Wykonanie części instalacji wodociągowej segment E
Wykonanie części instalacji wodociągowej segmenty A, B i D
Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segmenty A, B i D
Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Wykonanie części instalacji centralnego ogrzewania segment A, B, C, E
Realizacji wymiennikowni, kotłowni oraz zewnętrznych odwiertów sond głębinowych wraz z osprzętem 
na potrzeby systemu ogrzewczego budynku.
Częściowe wykonanie zjazdów na działkę wraz z chodnikami zewnętrznymi
Częściowe wykonanie opaski wokół budynku
Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych
Wykonanie części opraw oświetleniowych zewnętrznych
Wykonanie części instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

01-31.12.2016r.
Malowanie ścian wewnętrznych
Wykonanie wylewek samopoziomujących
Częściowe wykonanie wykładzin obiektowych na podłogach i ścianach wraz z dylatacjami i cokołami
Częściowe wykonanie sufitów kasetonowych
Montaż drzwi i ościeżnic
Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych i niskoprądowych
Częściowe wyposażenie serwerowni – szafy, routery, rejestratory, zasilacze, UPS
Częściowe ułożenie płytek podłogowych i ściennych wraz z cokołami
Zabudowy z płyt g-k i farmacell
Częściowe wykonanie zadaszeń wejściowych
Częściowe tynkowanie elewacji budynku
Częściowe wykonanie izolacji termicznej ścian budynku
Częściowa zabudowa nisz okiennych - zewnętrznych
Montaż opraw oświetleniowych segmenty A, B, D, E
Wykonanie części instalacji wodociągowej segmenty A, B, D, E
Wykonanie części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej segmenty A, B i D
Wykonanie części instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Uruchomienie i regulacja instalacji centralnego ogrzewania segment A, B, C, E
Realizacji wymiennikowni, kotłowni oraz zewnętrznych odwiertów sond głębinowych wraz z osprzętem 
na potrzeby systemu ogrzewczego budynku.
Wykonanie części instalacji elektrycznych zewnętrznych
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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)

94

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

Wykonanie części instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Odwierty głębinowe sond na potrzeby dolnego źródła pomp ciepła wraz z osprzętem i podłączeniem.

Sprzęt medyczny:
W 2016r. Stowarzyszenie” Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” zakupiło następujący sprzęt medyczny:
• Respirator Astral100      2szt.,
• Respirator BiPAP A40      8 szt.,
• Nawilżacz do respiratora BiPAP A40   2 szt.,
• Koflator        4 szt.,
• Pulsoksymetr Nellcore Libra   11 szt.,
• Koncentrator tlenu Everflo1   14 szt.,
• Resuscytator-worek ambu     4 szt.,
• Ciśnieniomierz elektroniczny    2 szt.

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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

- 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
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 5 595 324,75 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 471 424,30 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 15 375,00 zł

d) Przychody finansowe 108 525,45 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 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. 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. Umowa pomiędzy MPK 
Łódź Spółka z o. o. a Stowarzyszeniem "Łódzkie 
Hospicjum dla Dzieci".
MPK Łódź Sp. z o.o. udostępniło powierzchnie 
reklamowe wewnątrz pojazdów komunikacji 
miejskiej (monitory LCD i ramki). Stowarzyszenie 
"Łódzkie Hospicjum dla Dzieci" przeprowadziło 
szkolenia dla pracowników MPK Łódź Sp. z o.o. z 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
postępowania z osobami z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności; przygotowało grafiki do 
udostępnionych przez MPK Łódź Sp. z o.o. 
nośników reklamowych z instrukcją udzielania 
pierwszej pomocy; pomagało przy 
organizowaniu eventu Tydzień Bezpieczeństwa i 
pikniku Bądźmy Razem Bezpieczni.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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0,00 zł

4 078 622,20 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 548 071,41 zł

1 100,00 zł

238 919,48 zł

305 368,86 zł

2 683,07 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 186 213,89 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 2 682 451,21 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3 007 152,93 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 741 968,76 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 3 007 152,93 zł 0,00 zł

1 Środki pochodzące z 1% podatku od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym zostały 
wydatkowane na budowę Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wieloprofilowego ośrodka 
Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.

3 007 152,93 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 782 417,25 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 078 622,20 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 2 464 271,37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 15 375,00 zł

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

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

734 815,83 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.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 200 352,48 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 15 375,00 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

696 701,00 zł

3 830,50 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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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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)

14,4 etatów

43,0 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)

3,00 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

3,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 457 470,21 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 070 264,69 zł

806 776,75 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

86 085,42 zł

- inne świadczenia 177 402,52 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 387 205,52 zł

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

1 457 470,21 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 457 470,21 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)

121 455,85 zł

57,00 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

57,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2017-07-12 14



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 200.352,48zł. 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.
Ponieważ wzór sprawozdania merytorycznego nie przewiduje możliwości wykazania środków trwałych w budowie, to 
w punkcie III.3.2. została wpisana kwota 3.007.152,93zł (tj. do wysokości kosztów z tytułu prowadzenia nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego) pomimo tego iż na cel wskazany w punkcie III.3.3. faktycznie została 
wydatkowana kwota 3.464.868,46zł - wpisanie faktycznej kwoty skutkowałoby błędami korelacji w weryfikacji 
sprawozdania.
W Stowarzyszeniu "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci" zostało przeprowadzone przez Biuro Biegłych Rewidentów "Eko-
Bilans" Sp. z o.o. nieobligatoryjne badanie sprawozdania finansowego za rok 2016. Z opinii niezależnego biegłego 
rewidenta z dnia 31.05.2017r. wynika, iż "zbadane sprawozdanie finansowe:
a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci" 
na dzień 31.12.2016 roku, jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, 
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) 
rachunkowości,
b) zostało sporządzone, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, oraz
c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Stowarzyszenia "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci" przepisami 
prawa i postanowieniami statutu Stowarzyszenia.".

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

organizacji

JANINA ADAMCZYK
WITALIJ ANDRZEJEWSKI

PIOTR PAWLAK
JAROSŁAW MAĆKIEWICZ

ANNA SITKIEWICZ
2017-06-27

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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