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• 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 2022-10-14

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 2021r. pod opieką Hospicjum w opiece domowej znajdowało się 108 pacjentów.
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewał na 76,91 pacjentów w styczniu 2021r. (86,80 pacjentów w grudniu 2021r.), 
z czego:
• 11,58 (XII.2021r.: 14,40) dzieci paliatywnych,
• 23,94 (XII.2021r.: 31,26) dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 41,39 (XII.2021r.: 41,14) dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2021r. do opieki domowej przyjęto 29 pacjentów, w tym:
• 9 dzieci paliatywnych,
• 11 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 9 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2021r. zmarło 11 pacjentów, w tym:
• 1 dzieci paliatywnych,
• 1 dziecko wentylowane mechanicznie,
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• 9 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2021r. zostało wypisanych 6 pacjentów, w tym:
• 4 dzieci paliatywnych,
• 2 dzieci wentylowane mechanicznie,
• 0 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.

W 2021r. pod opieką Hospicjum w opiece stacjonarnej znajdowało się 28 pacjentów.
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewał na 22,52 pacjentów w styczniu 2021r. (24,33 pacjentów w grudniu 2021r.), 
z czego:
• 2,75 (XII.2021r.: 4,56) dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 19,77 (XII.2021r.: 20,22) pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2021r. do opieki stacjonarnej przyjęto 9 pacjentów, w tym:
• 4 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 5 pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2021r. zmarło 2 pacjentów, w tym:
• 0 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 2 dorosłych wentylowanych mechanicznie.
W 2021r. zostało wypisanych 6 pacjentów, w tym:
• 2 dzieci wentylowanych mechanicznie,
• 4 dorosłych wentylowanych mechanicznie.

Od stycznia do grudnia 2021 roku odbyło się 20.075 wizyt w domach pacjentów (4.015 lekarskich, 8.519 pielęgniarskich, 6.715 
fizjoterapeutów oraz 826 wizyty pracowników niemedycznych).
Ponadto w opiece stacjonarnej w 2021 roku odbyło się: 5.687 konsultacji lekarskich, 1.011 rozmów z psychologiem, 969 sesji z 
logopedą, 656 z terapeutą zajęciowym. Zapewniona jest opieka całodobowa personelu pielęgniarskiego, fizjoterapeutycznego 
przez 5 dni w tygodniu oraz doraźne spotkania z pedagogiem i kapłanem.

Wolontariat:
W 2021r. 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.
Działalność wolontariuszy została ograniczona ze względu na sytuację epidemiologiczną. Wolontariat w opiece stacjonarnej 
został zawieszony.

Grupa Wsparcia:  
W roku 2021 odbywały się ponad spotkania i teleporady z udziałem księdza, psychologa czy pedagoga. Ze względu na 
ograniczenia w spotkaniach osobistych udzielane było również wsparcie telefoniczne. Pielgrzymka dla grupy wsparcia została 
odwołana a msza za zmarłych odbyła się dnia 21 listopada w reżimie sanitarnym z ograniczeniem wyłącznie dla rodzin.

Kontrole:
W 2021r. w Stowarzyszeniu „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” odbyły się następujące kontrole:
1. Audyt zewnętrzny przeprowadzony przez Audytora jednostki certyfikującej CCJ WAT odbył się dnia 03.11.2021r. i jego wynik 
był pozytywny. Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności
2. 29.12.2021r. – Badanie wody w kierunku bakterii Legionella wykonane przez Powiatową Stację  Sanitarno-Epidemiologiczną. 
Badanie nie wykazało nieprawidłowości.

Wydarzenia:
6 stycznia 2021r. Święto Trzech Króli 2021 w Łodzi. Msza, Orszak i dary dla Hospicjum oraz Domu Samotnej Matki. W czasie 
epidemii większość miast zrezygnowała z orszaków, obchody święta były inne niż zazwyczaj. W Łodzi tradycyjnie po mszy 
świętej z łódzkiej katedry powinien wyruszyć Orszak Trzech Króli, ale w tym roku było nieco inaczej – to z powodu epidemii 
koronawirusa. Po mszy św. w Uroczystość Objawienia Pańskiego Trzej Królowie, w których wcielili się: Ks. Abp Grzegorz Ryś, Ks. 
Bp Marek Izdebski i Ks. Bp Jan Cieślar, przewieźli w symbolicznym orszaku dary zebrane dla Nowonarodzonego do Domu 
Samotnej Matki w Łodzi i Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci. To ogromna pomoc dla naszego Stowarzyszenia. Na Facebook-u 
Dzięki od Wigilii 2020r. była przeprowadzona akcja – tzw. challenge kolędowy pod nazwą #OrszakwŁodzi.
7 stycznia 2021r. „Rozśpiewani w kolędzie” na naszym Oddziale. Personel Hospicjum zaśpiewał pacjentom przebywającym na 
Oddziale kilka kolęd i podtrzymał wśród pacjentów świąteczny nastrój.
30 stycznia 2021r. „Kolędę śpiewajmy, radość rozgłaszajmy!” – grupa pracowników Stowarzyszenia w imieniu wszystkich 
podopiecznych zrealizowała i nagrała podziękowanie video za Orszak Trzech Króli.
11 lutego 2021r. W Światowym Dniu Chorego ks. abp Grzegorz Ryś spotkał się w pełnym reżimie sanitarnym na krótkich, 
indywidualnych odwiedzinach z pacjentami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – 
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Łupkowa” oraz przekazał sprzęt medyczny zakupiony ze środków zebranych w ramach tegorocznego łódzkiego Orszaku Trzech 
Króli.
01 marca 2021r. Uruchomienie nowego wyglądu oficjalnej strony internetowej naszej placówki (www.lupkowa.org).
30 kwietnia 2021r. Akcja szczepień pacjentów i ich rodzin w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
18-28 maja 2021r. „Nie ma owoców bez korzeni” – prelekcja multimedialna przygotowana przez Jarosława Maćkiewicza 
przybliżająca historię oraz ideę działania naszego Stowarzyszenia skierowana do pracowników ZOL przy ul. Łupkowej.
31 maja – 2 czerwca 2021r. „Podstawy komunikacji z pacjentem nieuleczalnie chorym” – prelekcja multimedialna 
przygotowana przez dr Piotra Pawlaka skierowana do pracowników ZOL przy ul. Łupkowej.
6 czerwca 2021r. Emisja programu telewizyjnego #JesteśmyDlaDzieci pt. „Hospicja” na kanale Polsat News z udziałem p. 
Jarosława Maćkiewicza.
14 czerwca 2021r. Uroczyste przekazanie sprzętu medycznego zakupionego przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Świata”. 
Organizacja wsparła Hospicjum już po raz czwarty. Do Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa trafiły dwa urządzenia 
wspomagające oddychanie: respirator i asystor kaszlu, tzw. koflator.
21 czerwca 2021r. Uroczyste przekazanie sprzętu medycznego zakupionego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w 
Łodzi. Do Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa trafił respirator Respironics Trilogy 100.
28 czerwca 2021r. FOTOWOLTAIKA – rozpoczęcie prac montażowo-instalatorskich w naszej placówce.
29 czerwca 2021 r. udział w akcji #challengeniebieskiemotyle2021. Wyzwanie zainicjowane przez Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Celem akcji jest poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki 
przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.
18 lipca 2021r. 7. edycja „Biegam Bo Lubię LASY – pomagaMY!”. W tę słoneczną niedzielę uczestniczyliśmy w organizowanym 
przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojnów projekcie biegowym o charakterze charytatywnym.
25 lipca 2021r. Emisja programu telewizyjnego #JesteśmyDlaDzieci pod tytułem „Spełniamy marzenia” na kanale Polsat News z 
udziałem bohatera tego odcinka, miłośnika sportu i marzyciela – Kacpra, podopiecznego Hospicjum.
18 sierpnia 2021r. Dominik i Piotrek (pacjenci ZOL-u) zwiedzali Łódzki Ogród Zoologiczny. Mieli okazję zobaczyć niespotykane na 
co dzień zwierzęta pochodzące z odległych, egzotycznych krajów.
31 sierpnia 2021r. Grupa podopiecznych wraz z rodzinami i rodzeństwem dzięki uprzejmości dyrekcji Kina Helios z łódzkiej 
Sukcesji mogła uczestniczyć we wspólnym seansie filmowym „Lassie, wróć!”.
29 września 2021r. „Świetny aktor i człowiek”. Z wielką przyjemnością gościliśmy w naszym Hospicjum p. Sławomira Suleja. 
Aktor Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi odwiedził pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w ramach 
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.
01 października 2021r. W ramach III edycji ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew #sadziMY z udziałem Pary Prezydenckiej miało 
miejsce spotkanie delegacji Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” z Parą Prezydencką, a przy tej okazji 
udało się opowiedzieć o naszej działalności. Podobnie jak w dwóch ubiegłych latach inicjatorem przedsięwzięcia jest Prezydent 
RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oraz Państwowe Gospodarstwa Leśne Lasy Państwowe.
04 października 2021r. „Kulturalny Zawrót Głowy na Łupkowej”. O prawdziwym życiu aktora, tematyce teatralnej oraz o swoich 
przygodach na planach filmowych opowiedział Sławomir Sulej – aktor Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. 
10 października 2021r. Wolontariusze akcyjni Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” poczuli ryk silników i 
atmosferę wspólnoty miłośników motocykli.
12 października 2021r. Pierwsza gala Nagrody Papieża Franciszka. W Teatrze Monopolis z rąk Abp Grzegorza Rysia siedmioro 
wolontariuszy akcyjnych Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” otrzymało Nagrodę Papieża Franciszka. 
Nagrody przyznane zostały za działania charytatywne. Laureatów pierwszej edycji nagrody wyłoniono w ubiegłym roku, jednak 
ze względu na pandemię nie wszystkim udało się wręczyć pamiątkowe medale i nagrody. To wyróżnienie dla uczniów, którzy w 
swoim życiu realizują i promują chęć do działania na rzecz drugiego człowieka. „To nagroda otwarta dla każdego, kto chciałby 
się zaangażować w czynienie dobra" – podkreślił metropolita łódzki.
31 października 2021r. Udział Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia w porannym programie śniadaniowym „Budzi się ludzi” 
emitowanym na żywo na antenie TVP 3 ŁÓDŹ.
21 listopada 2021r. W niedzielę w Parafii Najświętszego Zbawiciela w Łodzi, została odprawiona msza święta w intencji 
wszystkich osób zmarłych podopiecznych Hospicjum oraz ich najbliższych.
15 grudnia 2021r. Pasterka dla pacjentów oddziału na ulicy Łupkowej i wspólne kolędowanie.
19 grudnia 2021r. Z inicjatywy p. Doroty Ignatjew, Dyrektor Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, spotkaliśmy się 
artystami tego teatru na Wspólnym Kolędowaniu.
20 grudnia 2021r. Rzecznik Praw Dziecka Pan Mikołaj Pawlak w imieniu Prezydenta Andrzeja Dudy wręczył Srebrny Krzyż Zasługi 
za działalność społeczną i charytatywną oraz krzewienie idei hospicyjnej prezesom Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla 
Dzieci – Łupkowa”: Pani Janinie Adamczyk i Panu Jarosławowi Maćkiewiczowi.
23 grudnia 2021r. Spotkanie ze Świętym Mikołajem w ZOL Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa.

Sprzęt medyczny:
Wartość sprzętu medycznego pozyskanego przez Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” w 2021r. wynosi 
723.180,79zł.
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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

136

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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) 10 466 156,26 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 183 082,22 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 282 162,49 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 911,55 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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697 600,53 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8 422 662,73 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 038 516,62 zł

2.4. Z innych źródeł 307 376,38 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 673 057,01 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

8 422 662,73 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:

1 390,00 zł

553 675,01 zł

483 451,61 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 1 780 348,94 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -167 180,21 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 10 334 044,79 zł 0,00 zł

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

8 402 733,28 zł 0,00 zł

449 342,70 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 481 968,81 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 163 179,19 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

95 871,91 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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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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)

36 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)

31,65 etatów

47 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)

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 4 366 312,80 zł

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

4 366 312,80 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)  

4 388,22 zł

64 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)

1 osób

w 
tym:

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

1 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

64 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 912 511,40 zł

2 255 285,36 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

83 942,79 zł

- inne świadczenia 573 283,25 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 453 801,40 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 4 366 312,80 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

21 219,97 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 8 422 662,73 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

2022-10-14
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