
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-07-08

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica JARACZA Nr domu 55 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 90-251 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 426379024

Nr faksu 426379024 E-mail hospicjum@sns.pl Strona www www.hospicjum.sns.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-12-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47106600800000 6. Numer KRS 0000137523

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

Aleksandra Ciałkowska-
Rysz

Prezes TAK

Grażyna Biernacka V-ce Prezes TAK

Iwona Górzyńska V-ce Prezes 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

Maria Wałęska-Siempińska Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Danuta Pryczek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Beata Serbiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM ŁÓDZKIE"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest zgodnie z art.4 ust 1 ustawy z dn.24 kwietnia 
2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,realizacja 
następujących zadań:
1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
2.Zapewnienie zorganizowanie opieki byłym żołnierzom 
zawodowym,którzy uzyskali uprawnienia do emerytury wojskowej lub 
wojskowej renty inwalidzkiej,inwalidom wojennym i wojskowym oraz 
kombatantom;
3.Działalność charytatywna;
4.Ochrona i promocja zdrowia;
5.Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
6.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
7.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
8.Nauka,edukacja,oświata i wychowanie;
9.Przeciwdziałanie patologiom społecznym;
10.pomoc ofiarom katastrof,klęsk żywiołowych,konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
11.Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współp. między społeczeństwami;
12.Promocja i organizacja wolontariatu;
13.Działalność wspomagająca technicznie szkolnictwo informacyjnie lub 
finansowo organizacji pozarządowe,a w szczególności:
a) propagowanie idei opieki paliatywnej wśród społeczeństwa;
b) organizowanie i współorganizowanie medycznej i duchowej opieki nad 
osobami niepełnosprawnymi i ludźmi ciężko chorymi znajdującymi się w 
terminalnej fazie choroby;
c) udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych;
d) sprawowanie patronatu nad działalnością instytucji o profilu 
paliatywnym;
e) budowa hospicjum stacjonarnego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

W celu realizacji określonych wyżej zadań Stowarzyszenie stosuje 
następujące środki:
1.Organizuje kursy,konferencje,seminaria dla swych członków i 
sympatyków;
2. Udzielanie informacji w zakresie swojej działalności 
statutowej,współpracując z prasą,radiem,telewizją,wydaje własne 
wydawnictwa oraz stosuje inne środki w tym zakresie.
3.Zbiera środki finansowe potrzebne na realizację celów Stowarzyszenia;
4.Współpracuje z organami władzy publicznej dla realizacji celów 
statutowych;
5.Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
6.W sposób aktywny wspomaga osoby ciężko chore i ich rodziny;
7.Rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
8.Działanie na rzecz integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem;
9.Podejmuje działania niezbędne do realizacji celów Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

1000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym przez Stowarzyszenie jest pomoc  medyczna dla  pacjentów chorych na 
nowotwory,wymagających stałej opieki medycznej.W hospicjum domowym  zespół interdyscyplinarny składający się z 
lekarza,pielęgniarki,kapłana,psychologa i fizjoterapeuty.Pomoc obejmuje nie tylko chorego,ale i w ramach wsparcia pomocy 
udzielamy także bliskim chorego.Pomoc bliskim polega na wsparciu psychologa i/lub kapłana,oraz na działalności edukacyjnej 
pozwalającej opiekującym się chorym samodzielnie sprawować opiekę i zabezpieczyć jego higienę oraz zapewnić dostęp do 
leków zgodnie z zaleceniem lekarza. W Hospicjum realizujemy także pomoc socjalną polegająca na przekazywaniu darów - 
głównie środki czystości i produkty żywnościowe o przedłużonym terminie do spożycia przekazywanym nam przez lokalnych 
przedsiębiorców dla rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym i bezradnością.Bardzo ważnym elementem naszej 
działalności jest monitorowanie sytuacji rodzinnej w rodzinach dotkniętych chorobą nowotworową u rodzin nieletnich dzieci.Z 
pomocą lekarzy i pielęgniarek zbierany wywiad pozwala na podejmowanie koniecznych działań zapewniających potrzebną 
ewentualnie pomoc w przyszłości i na wypadek  śmierci jednego rodzica.Drugim kluczowym obszarem działalności jest budowa 
stacjonarnego hospicjum dla dorosłych.Środki pozyskiwane z darowizn są przeznaczane na prace remontowe i adaptacyjne w 
budynku przyszłego hospicjum stacjonarnego.
Inne obszary działań w 2018 roku;
1.W lipcu 2018r została podpisana umowa w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ,,Przebudowa i 
rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażenia istniejącego budynku na potrzeby hospicjum dla dorosłych 
w Łodzi "
2.W kwietniu 2018r odbyła się konferencja ,,Naukowo - Szkoleniowa 25 lat Opieki Paliatywnej w Łodzi "
3.Współpraca z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w organizacji kursów 
specjalistycznych dla lekarzy hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej.

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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie 
prowadzi działalność edukacyjną w postaci 
kursów i szkoleń dla lekarzy chcących 
pracować w jednostkach opieki 
paliatywnej.Kursy:Ból i Objawy psychiczne i 
komunikacji organizowane są zgodnie z 
Rozp.Min.Zdr. z dnia 24 stycznia 2011roku 
oraz Rozp.Min.Zdr. z dnia 29 października 
2013r w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu opieki 
paliatywnej i hospicyjnej.W latach 
ubiegłych Stowarzyszenie przeprowadziło 
szkolenia w zakresie medycyny paliatywnej 
dla lekarzy POZ,onkologów oraz 
internistów.Kursy prowadzone są zarówno 
przez własną kadrę jak i pracowników 
katedry Onkologów Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi oraz zapraszanych 
gości.

85.59.E 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie prowadzi 
działalność na rzecz ogółu społeczności,promuje 
i organizuje opiekę paliatywną.Przy 
Stowarzyszeniu funkcjonuje NZOZ złożony z 
Hospicjum  Domowego oraz Poradni Medycyny 
Paliatywnej.Niesie on pomoc w domu chorego z 
zaawansowaną chorobą 
nowotworową.Przedmiotem działalności 
Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie jest w 
szczególności opieka medyczna dla nieuleczalnie 
chorych i rodzin,organizowanie imprez 
charytatywnych,pomocy psychologicznej i 
duchowej,materialnej oraz rzeczowej dla osób 
chorych i ich rodzin.

89.90.E 146 007,86 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) 2 358 648,32 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 064 945,77 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 36 946,02 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 079,44 zł

e) pozostałe przychody 254 677,09 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 91 720,85 zł

2.4. Z innych źródeł 39 323,84 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 146 007,86 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 081 595,77 zł

w 
tym:

0,00 zł

2 064 945,77 zł

0,00 zł

16 650,00 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:

90,00 zł

37 188,52 zł

45 309,03 zł

6 813,30 zł

0,00 zł

2 320,00 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 697 710,29 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 10 071,21 zł

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

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 146 007,86 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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 737 514,87 zł 146 007,86 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

1 367 235,48 zł 146 007,86 zł

26 874,81 zł 0,00 zł

0,00 zł

10,37 zł

0,00 zł

343 394,21 zł 0,00 zł

1 Prace budowlano - remontowe ( docieplenie ścian,obróbki blacharskie,montaż parapetów,tynki i 
malowanie ścian wewnętrznych,zakup grzejników łazienkowych,zakup terakoty i 
gresu.Wykonanie instalacji odgromowej.

146 007,86 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 4 653,41 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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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)

11 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)

8,17 etatów

18 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

26 osób fizycznych

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

425 777,00 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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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)

30 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

10 osób

20 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 883 867,92 zł

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

883 867,92 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)  

2 814,50 zł

11 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) 

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)

7 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 4 osób

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

7 osób

4 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

432 495,52 zł

399 029,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

5 050,00 zł

- inne świadczenia 28 416,52 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 451 372,40 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 000,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 881 867,92 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)

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 Przebudowa i rozbudowa 
wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania oraz 
wyposażeniem istniejącego 
budynku na potrzeby 
hospicjum dla dorosłych w 
Łodzi.

Budowa hospicjum dla 
dorosłych

Zarząd Województwa Łódzkiego 10 833 936,46 zł

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

9 365,00 zł

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

1 1.Kontrakt z NFZ Opieka medyczna i 
pielęgniarska nad pacjentem z 
chorobą nowotworową.

Narodowy Fundusz Zdrowia 2 064 945,77 zł

2 Dofinansowanie do 
wynagrodzenia osób 
niepełnosprawnych

Zwiększenie szans  zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

16 650,00 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

Grażyna Biernacka   - V-ce Prezes
Joanna Cieślikowska   - księgowa 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

2019-07-08
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