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• 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 2018-07-06

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 ZARZĄDU 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

HANNA DECKERT CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

PAWEŁ PIENIĄŻEK 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;
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 2017r. pod opieką Hospicjum znajdowało się 93 pacjentów (liczba nowoprzyjętych chorych do opieki 
domowej wyniosła 15, w tym:
• 4 dzieci paliatywnych,
• 3 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 8 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie).
Liczba chorych w opiece domowej objęta kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewała w 
2017r. na 65,87 miejsc, z czego:
• 11,49 dzieci paliatywnych,
• 22,87 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 31,51 dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2017r. zmarło 7 chorych:
• 2 dzieci paliatywnych,
• 1 dziecko wentylowane mechanicznie,
• 7 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
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W 2017r. 10 pacjentów zostało wypisanych:
• 3 dzieci paliatywnych,
• 1 dziecko wentylowane mechanicznie,
• 3 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie (przyjęci do nowootwartego stacjonarnego ZOL-
u dla wentylowanych mechanicznie.
Liczba chorych w opiece stacjonarnej (ZOL) objęta kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia 
opiewała w 2017r. na 6 miejsc, z czego:
• 3 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 3 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
Do opieki stacjonarnej(od 1.09.2017r.) przyjęto 9 chorych:
• 2 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 7 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie 3 pacjentów przyjęto z opieki domowej.
Zgony: 1.
Od stycznia do grudnia 2017 roku odbyło się 17.449 wizyt w domach pacjentów (3 431 – lekarskich, 
7.173 – pielęgniarskich, 5.997 – fizjoterapeutów, 848 – pracowników niemedycznych).
Ponadto w opiece stacjonarnej od 1 września 2017r. odbyło się: 594 konsultacji lekarskich, 92 rozmowy 
z psychologiem, 95 sesji z logopedą, 54 z terapeutą zajęciowym, zapewniona jest opieka całodobowa 
personelu pielęgniarskiego, rehabilitacja przez 5 dni w tygodniu.

Wolontariat:
W 2017r. w Stowarzyszeniu „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” działało 27 wolontariuszy 
długoterminowych oraz 10 krótkoterminowych, którzy uczestniczyli w akcjach organizowanych na rzecz 
Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci oraz świadczyli pomoc w domach podopiecznych Hospicjum.

Grupa Wsparcia:
W roku sprawozdawczym odbywały się spotkania Grup Wsparcia w siedzibie Hospicjum, równolegle 
prowadzone były również spotkania indywidualne dla rodzin osieroconych (37):
• 03 czerwca 2017r.– odbyła się dziewiąta pielgrzymka Grupy Wsparcia w Żałobie. Tym razem pątnicy 
udali się do Łódzkiej Bazyliki Archikatedralnej, 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.
• 12 listopada 2017r. – w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Łodzi odbyła się msza święta za 
zmarłych, podopiecznych naszego Hospicjum. Po mszy św. odbyło się spotkanie w domu parafialnym na 
Hospicyjnych Zaduszkach.

Kontrole:
1. 09.06.2017r. – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Kontrola realizacji umowy.
2. 16.08.2017r. – Powiatowa Stacja Sanitarni-Epidemiologiczna. Kontrola, odbiór sanitarny 
pomieszczeń, rozdzielni posiłków.
3. 10.11. 2017r. – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi. Kontrola dot. stanu sanitarno-
porządkowego, gospodarki odpadami. Bez zaleceń pokontrolnych.
4. 16.11. 2017r. – Audit recertyfikujący zgodnie z nową normą ISO 9001:2015 przeprowadzony przez 
CCJ Wojskową Akademię Techniczną.

Wydarzenia:
• Od stycznia do końca kwietnia prowadziliśmy kampanię Dołącz do Dobrej Drużyny wspieraną 
wizerunkiem gwiazdy koszykówki Marcina Gortata oraz naszej podopiecznej 4-letniej Malwinki. Rok 
2017 zdominowany był pracami nad wybudowaniem ośrodka przy ul. Łupkowej 1, które finansowane 
były ze środków pozyskiwanych w ramach kampanii 1%.
• 15.01.2017r. – W czasie 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie, Hospicjum 
odebrało samochód VW Caddy przekazany przez Fundację WOŚP dla potrzeb podopiecznych 
Stowarzyszenia.
• 01.02.2017r. ukończone zostały prace budowlane i do użytkowania oddany został oddział stacjonarny 
dla chorych z niewydolnością oddechową wraz z pomieszczeniami Hospicjum domowego oraz 
pomieszczeniami magazynowymi i administracyjnymi.
• 26.02.2017r. – „Procent dla Łodzi”. Po raz kolejny w Manufakturze 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.
• 09.03.2017r. – uczniowie Szkoły Podstawowej w Jeżowie powiększyli kolekcję Kacpra o kilkadziesiąt 
nowych lwów, w najróżniejszej postaci. Kacper zamierza ustanowić Rekord Guinnessa w największej 
kolekcji wizerunków lwa. Zbiórka lwów trwa również w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi.
• 19.03.2017r. – w Warszawie odbyła się VII edycja Festiwalu Nurkowania Wrakowego. Organizatorzy 
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zorganizowali aukcję przedmiotów związanych z nurkowaniem, z której dochód został przeznaczony na 
rzecz naszych podopiecznych.
• 23.04.2017r. – W Łodzi odbył się DOZ Maraton Łódź, w którym pracownicy i wolontariusze Hospicjum 
wspierali uczestników na punktach z napojami.
• 27.04.2017r. o godz. 11.00 uroczyście otwarty został oddział stacjonarny Łódzkiego Hospicjum dla 
Dzieci, powołany do życia dzięki środkom z 1% podatku oraz z darowizn na ten cel przekazywanych 
przez osoby prywatne, firmy i instytucje. Poświęcenia dokonał administrator archidiecezji łódzkiej 
biskup Marek Marczak, a uroczyste otwarcie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz Miasta 
i Województwa.
• Od początku maja 2017r. Fundacja Agora, kontynuując zeszłoroczną współpracę, pomagała w 
budowie ośrodka, umożliwiając bezpłatne zamieszczanie naszych materiałów kampanii społeczno-
informacyjnej wspieranej przez Marcina Gortata. W tytułach wydawanych przez koncern Agora 
pojawiają się grafiki przypominające o budowie Hospicjum przy ul. Łupkowej w Łodzi.
• 21.05.2017r. – Z okazji 18. rocznicy działalności Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” odbyła 
się impreza urodzinowa zorganizowana na basenie szkolnym przy ul. Syrenki w Łodzi. Nad 
bezpieczeństwem uczestników czuwali młodzi ratownicy WOPR związani z Fundacją „Gniazdo”. Była to 
prawdopodobnie pierwsza w Polsce impreza basenowa dla dzieci oddychających przy pomocy 
respiratorów.
• 28.05.2017r. – w parafii pw. Świętej Rodziny na Retkini w Łodzi odbył się II Bieg Parafialny, z którego 
dochód przeznaczony był na wsparcie podopiecznego naszego Hospicjum, trzyletniego Olka. 
• Czerwiec 2017r. – zakończyło się badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 przeprowadzone 
przez biegłych rewidentów. Zarządzając środkami powierzonymi nam przez społeczeństwo, dokładamy 
wszelkiej staranności, aby były one mądrze wydawane i poprawnie księgowane. Audyt biegłych 
rewidentów potwierdził, że "zbadane sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji 
majątkowej i finansowej Stowarzyszenia, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami 
prawa i postanowieniami statutu.".
• 13.06.2017r. – zgodnie z naszą hospicyjną tradycją odbył się Piknik Rodzinny Łódzkiego Hospicjum dla 
Dzieci. Tym razem podopieczni Hospicjum zostali porwani przez atmosferę bajkowej krainy, a 
kulminacyjnym punktem był pokaz iluzjonisty Filipa Piestrzeniewicza. Były bańki mydlane, piłki, piłeczki, 
maskotki, słodycze, tańce, pląsy, gonitwy, moc radości, no i oczywiście wspólne zdjęcie.
• 27.06.2017r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” podjęto 
uchwałę o zmianie nazwy organizacji na Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”.
• Na przełomie lipca i sierpnia 2017r. Urzędy Skarbowe zaczęły przelewać pieniądze przekazane przez 
podatników z wpłat 1% podatku. W tym roku na konto Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci wpłynęła kwota 
779.751,10 zł.
• W sierpniu 2017r. – do użytku oddana została kolejna część budynku przy ul. Łupkowej 1, tym razem 
pomieszczenia administracyjne wraz z serwerownią oraz pomieszczeniami na archiwa.
• 03.08.2017r. – Marcin Gortat spotkał się z podopiecznymi Hospicjum w Ośrodku na Łupkowej 1. 
Wykorzystując ostatnie wolne chwile w Polsce Marcin postanowił zobaczyć, co zmieniło się w 
Hospicjum na przestrzeni roku.
• 01.09.2017r. – do oddziału stacjonarnego przyjęci zostali pierwsi pacjenci. Nasz zespół powiększył się 
o ponad dwadzieścia osób, głównie pielęgniarek (i pielęgniarzy), lekarzy, fizjoterapeutów, logopedę, 
terapeutę zajęciowego, psychologa i farmaceutę.
• 05.10.2017r. – otrzymaliśmy postanowienie Sądu o zarejestrowaniu nowej nazwy Stowarzyszenia.
• 15-16.11.2017r. – audit recertyfikujący zgodnie z nową normą ISO 9001:2015 przeprowadzony przez 
CCJ Wojskową Akademię Techniczną.
• 16.11.2017r. – z inicjatywy Fundacji FERSO odbyło się spotkanie ze studentami z Rosji, Mołdawii, 
Ukrainy i Białorusi, którzy w ramach programu Study Tours to Poland przyglądali się działalności 
różnych organizacji społecznych. Studenci mogli usłyszeć o działalności Stowarzyszenia oraz dowiedzieć 
się o potrzebach podopiecznych Hospicjum.
• 28.11.2017r. – złożyli nam wizytę studenci zarządzania przestrzennego na Uniwersytecie Łódzkim, 
którzy mogli poznać filozofię działalności Stowarzyszenia i w ramach ćwiczeń przyjrzeć się przestrzeni 
nowo wybudowanego Hospicjum jako przykładu wyzwań dla architektów krajobrazu.
• 14.12.2017r. – w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi odbyło się kolejne spotkanie 
Wigilijne.

Budowa:
W ramach realizacji budowy docelowego ośrodka Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci” w 
2017r. zostały wykonane następujące prace za łączną kwotę 8.210.677,56 PLN.
ODBIORY
• 09.02.2017r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi – stwierdzenie zgodności 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

102

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

wykonania obiektu budowlanego z przedłożonym projektem w zakresie wymagań higienicznych i 
zdrowotnych,
• 13.02..2017r. – Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
• 27.02.2017r. – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Łodzi – pozwolenie na użytkowanie,
• 29.06.2017r. – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi (Sekcja Badań Wody) – badanie 
wody,
• 24.07.2017r. – Komendant Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Łodzi,
• 02.08.2017r. – Powiatowa stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi – stwierdzenie zgodności 
obiektu budowlanego do wymagań higienicznych i zdrowotnych,
• 16.08.2017r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi – zatwierdzenie zakładu, 
zatwierdzenie rozdzielni posiłków w ZOL,
• 18.09.2017r. – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi,
• 19.09.2017r. – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Łodzi – pozwolenie na użytkowanie,
• 25.10.2017r. – Komendant Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Łodzi,
• 02.10.2017r. – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi.
• 23.10.2017r. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi – stwierdzenie zgodności 
wykonania obiektu budowlanego z przedłożonym projektem w zakresie wymagań higienicznych i 
zdrowotnych,
• 14.12.2017r. – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Łodzi – pozwolenie na użytkowanie.

Sprzęt medyczny:
W 2017r. Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” zakupiło następujący sprzęt 
medyczny (w tym sprzęt zakupiony z otrzymanych darowizn) na łączną kwotę: 544.636,05zł.

 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), 

94.99.Z

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

Druk: MPiPS 5
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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 
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

poprzez organizowanie 
koncertów, akcje 
promocyjne.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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
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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) 7,101,525.05 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7,076,972.41 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 17,808.10 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 6,744.54 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

4,548,609.69 zł

842,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 841,172.30 zł

840.00 zł

283,003.10 zł

557,329.20 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 780,506.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5,390,609.69 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 89,236.56 zł

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,205,620.86 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -14,660.38 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 780,506.50 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4,745,576.75 zł 780,506.50 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

3,871,351.55 zł 780,506.50 zł

32,468.48 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

841,756.72 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

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.

780,506.50 zł

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

156,844.03 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

585,513.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

23.0 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)

17.0 etatów

28.0 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3,715.84 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

10.00 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

10.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,703,250.28 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,267,570.68 zł

920,302.94 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

97,753.54 zł

- inne świadczenia 249,514.20 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 435,679.60 zł

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

1,703,250.28 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,703,250.28 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)

141,937.52 zł

22.00 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

22.00 osób

0.00 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)

5.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 5.00 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)

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

1 Spotkanie Wigilijne dla 
podopiecznych 
Stowarzyszenia "Łódzkie 
Hospicjum dla Dzieci"

Organizacja Spotkania 
Wigilijnego dla Podopiecznych 
Stowarzyszenia "Łódzkie 
Hospicjum dla Dzieci" i ich 
rodzin.

Urząd Marszałkowski w Łodzi 14,000.00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 14



1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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 156.844,03zł. Jednak nie są to 
koszty finansowane z wpłat 1% podatku, tylko z innych źródeł (przychody z działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego).
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 etap I inwestycji został zakończony w 2017r.

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
2018-06-14

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 REGIONALNE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W ŁODZI 1

2 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI 1

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 4,548,609.69 zł
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