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                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina ŁÓDŹ

Powiat ŁÓDŹ

Ulica UL. ŁUPKOWA Nr domu 1 Nr lokalu 

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

Nr faksu 426569797 E-mail 
hospicjum@hospicjumdladzieci.org

Strona www www.hospicjumdladzieci.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-04-24

2007-11-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47221174800000 6. Numer KRS 0000159689

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

JANINA ADAMCZYK PREZES ZARZĄDU TAK

JAROSŁAW MAĆKIEWICZ WICEPREZES ZARZĄDU TAK

BARTOSZ KAŃSKI SKARBNIK TAK

ALEKSANDRA CHOJNACKA SEKRETARZ TAK

ANNA SITKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

HANNA DECKERT CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

ZOFIA DOLEWKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

MICHAŁ SINIARSKI-
CZAPLICKI

CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

STOWARZYSZENIE "ŁÓDZKIE HOSPICJUM DLA DZIECI - ŁUPKOWA"
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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 2020r. pod opieką Hospicjum w opiece domowej znajdowało się 93 pacjentów.
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewał na 75,04 pacjentów w styczniu 2020r. (79,88 pacjentów w grudniu 2020r.), 
z czego:
• 9,88 (koniec 2020r.: 13,12) dzieci paliatywnych,
• 23,88 (koniec 2020r.: 25,98) dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 41,28 (koniec 2020r.: 40,78) dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2020r. do opieki domowej przyjęto 9 pacjentów, w tym:
• 4 dzieci paliatywnych,
• 3 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 2 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2020r. zmarło 9 pacjentów, w tym:
• 2 dzieci paliatywnych,
• 0 dzieci wentylowanych mechanicznie,
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• 7 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2020r. zostało wypisanych 5 pacjentów, w tym:
• 2 dzieci paliatywnych,
• 0 dzieci wentylowane mechanicznie,
• 3 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.

W 2020r. pod opieką Hospicjum w opiece stacjonarnej znajdowało się 21 pacjentów.
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewał na 20,71 pacjentów w styczniu 2020r. (23,54 pacjentów w grudniu 2020r.), 
z czego:
• 1,74 (koniec 2020r.: 3,32) dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 18,97 (koniec 2020r.: 20,22) pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2020r. do opieki stacjonarnej przyjęto 4 pacjentów, w tym:
• 1 dziecko wentylowane mechanicznie,
• 3 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2020r. zmarło 0 pacjentów, w tym:
• 0 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 0 dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2020r. do opieki domowej zostało wypisanych 2 pacjentów wentylowanych mechanicznie (1 dziecko i 1 osoba dorosła).
Od stycznia do grudnia 2020 roku odbyło się 19.649 wizyt w domach pacjentów (3.846 – lekarskich, 8.250 – pielęgniarskich, 
6.555 – fizjoterapeutów oraz 998 – to wizyty pracowników niemedycznych).
Ponadto, w opiece stacjonarnej w 2020 roku odbyło się: 5.550 konsultacji lekarskich, 1.045 rozmów z psychologiem, 395 sesji z 
logopedą, 286 z terapeutą zajęciowym. Zapewniona jest opieka całodobowa personelu pielęgniarskiego, rehabilitacja przez 5 
dni w tygodniu oraz doraźne spotkania z pedagogiem, kapłanem. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną została 
podjęta decyzja o okresowym wstrzymaniu wizyt logopedy oraz terapeuty zajęciowego.

Wolontariat:
W 2020r. w Stowarzyszeniu „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” działało 65 wolontariuszy, w tym:
• 6 wolontariuszy w opiece domowej,
• 14 wolontariuszy w opiece stacjonarnej,
• 42 wolontariuszy akcyjnych,
• 3 wolontariuszy pracujących w dziale administracji.
Ze względu na sytuację pandemiczną działalność wolontariuszy została ograniczona. Wolontariat w opiece medycznej został 
zawieszony.

Grupa Wsparcia:
W roku sprawozdawczym odbyło się ponad 120 spotkań i teleporad z udziałem księdza, psychologa i pedagoga.
Ze względu na sytuację epidemiczną pielgrzymka dla grupy wsparcia w żałobie oraz msza święta za zmarłych pacjentów zostały 
odwołane.

Kontrole:
W 2020r. w Stowarzyszeniu „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” odbyły się następujące kontrole:
1. 11.09.2020r. – Badanie wody w kierunku bakterii Legionella wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 
Badanie nie wykazało nieprawidłowości.
2. 23.10.2020r. – Audyt zewnętrzny przeprowadzony przez Audytora jednostki certyfikującej CCJ WAT. Audyt ze względu na 
pandemię prowadzony był w formie zdalnej. Podczas audytu recertyfikującego nie stwierdzono niezgodności

Wydarzenia:
Działania prowadzone przez Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”:
8 stycznia 2020r. – Kameralny występ zespołu Piano Forte Duo z gościnnym udziałem Wiesławy Stolarczyk z recitalem „W 
świątecznym nastroju”.
21 stycznia 2020r. – grupa podopiecznych wraz z rodzinami i rodzeństwem dzięki uprzejmości naszych przyjaciół – dyrekcji Kina 
Helios z łódzkiej Sukcesji - mogła uczestniczyć we wspólnym seansie filmowym.
29 stycznia 2020r. – z kolędą na naszym Oddziale.
1 lutego 2020r. – „Kolędy śpiewajmy – radość rozgłaszajmy!” Grupa kolędników z fundacji „Po Staremu” zaśpiewała kolędy dla 
podopiecznych.
5 lutego 2020r. – Rozpoczęliśmy cykl spotkań, na których nasza podopieczna realizuje swoją pasję szycia na maszynie. Realizacja 
pomysłu była możliwa dzięki firmie „Szyjace24.pl”.
12 lutego 2020r. – kolejne spotkanie zrealizowane dzięki firmie „Szyjace24.pl”.
14 lutego 2020r. – walentynkowe śpiewanki na Łupkowej. Pacjenci otrzymali specjalne walentynki przygotowane przez klasę VIIc 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach.
17 lutego 2020r. – Kulturalny Zawrót Głowy na Łupkowej. Koncert Chóru EUFEME pod dyrekcją Michała Jana Barańskiego z 
okazji XXVIII Światowego Dnia Chorego dla pacjentów oddziału stacjonarnego.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

114

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

28 lutego 2020r. – Kulturalny Zawrót Głowy na Łupkowej. Recital akordeonowy Michała Chojeckiego.
21 maja 2020r. – Z okazji 21 urodzin Stowarzyszenia miała miejsce premiera teledysku „Światło Nadziei”. Prezent muzyczny od 
Grupy Musicalowej „MelAnż” z Centrum Twórczości „Lutnia” Bałuckiego Ośrodka w Łodzi.
10 czerwca 2020r. – strażacy z PKN Orlen dostarczyli dwoma samochodami darowiznę od Fundacji Orlen – płyny do dezynfekcji 
rąk i powierzchni, maski ochronne, kombinezony, przyłbice, ochraniacze na obuwie i inne środki niezbędne do walki z 
koronawirusem.
Czerwiec 2020r. – II etap prac związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych oraz stworzeniem miejsca zabaw dla 
niepełnosprawnych pacjentów Stowarzyszenia.
10 września 2020r. – Próbna ewakuacja pacjentów z oddziału przy Łupkowej 1.
Piknik rodzinny został odwołany. Zostały przekazane upominki.
30 września 2020r. – odwiedził nas Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Mieliśmy okazję porozmawiać o problemach 
związanych z organizacją systemu opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi. Rzecznik Praw Dziecka wsparł też podopiecznych 
Stowarzyszenia wyprawką pieluch i środków higienicznych dla dzieci.
23 grudnia 2020r. – arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Łodzi, zainaugurował kolędowy challenge związany z Orszakiem Trzech 
Króli. Ksiądz Arcybiskup poprosił o wsparcie dla podopiecznych Domu Samotnej Matki i naszego Hospicjum.
Spotkanie Wigilijne z podopiecznymi i ich rodzinami zostało odwołane. Zostały przekazane prezenty.

Sprzęt medyczny:
Wartość sprzętu medycznego zakupionego przez Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” wynosi 
576.552,25zł.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

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

94.99.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 10 111 145,91 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 826 900,79 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 272 066,78 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 12 178,34 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

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

86.10.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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731 633,93 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8 153 736,15 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 930 457,20 zł

2.4. Z innych źródeł 295 318,63 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 423 416,56 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 481 993,48 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

1 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH I PLAC ZABAW DLA PODOPIECZNYCH NA TERENIE 
STOWARZYSZENIA PRZY UL. ŁUPKOWEJ 1; ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO

481 993,48 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

8 153 736,15 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

1 435,00 zł

211 765,29 zł

717 256,91 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 606 945,58 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -206 170,97 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 10 220 409,15 zł 481 993,48 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

8 219 955,21 zł 481 993,48 zł

478 237,75 zł 0,00 zł

0,00 zł

3,14 zł

1 522 213,05 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 160 716,90 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

18 950,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

35 osób

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

31,47 etatów

48 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 192 071,73 zł

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

4 192 071,73 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

4 208,91 zł

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

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

9 osób

w 
tym:

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

9 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

56 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 834 081,21 zł

2 139 390,47 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

81 951,53 zł

- inne świadczenia 612 739,21 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 357 990,52 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 192 071,73 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

19 756,22 zł

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

1 Udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej

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

Narodowy Fundusz Zdrowia 8 153 736,15 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

JANINA ADAMCZYK
JAROSŁAW MAĆKIEWICZ
BARTOSZ KAŃSKI

ALEKSANDRA CHOJNACKA
ANNA SITKIEWICZ

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI 1

2021-09-30
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