
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

"PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO"

ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12

84-100 Puck

Stowarzyszenie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego VIII Wydział Gospodarczy Gdańsk pod nr KRS 0000231110, data wpisu 23
marca 2005 roku.

Przyjęcie w poczet Organizacji Pożytku Publicznego dnia 14 lutego 2006 roku.

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Brak

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Brak

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ("Ustawa").
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z zachowaniem kosztu historycznego. Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie (bilans i
rachunek wyników) wg załącznika nr 6. Ustawy o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane pod kątem przydatności, wartości oraz powiązania ze statutem. Wartości niematerialne i
prawne o wartości początkowej do 10.000 zł były ujmowane w koszty jako odpis jednorazowy. Wartości niematerialne i prawne o wartości
początkowej powyżej 10.000 zł są amortyzowane liniowo. W 2018 roku takie przypadki nie wystąpiły.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, pomniejszane o umorzenie. Koszty poniesione na naprawy, przeglądy, opłaty eksploatacyjne
wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego w którym zostały poniesione. Środki trwałe powyżej wartości 10.000 zł są
amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich użyteczności ekonomicznej. Środki trwałe o niskiej
jednostkowej wartości początkowej do 10.000 zł były odpisywane w koszty jednorazowo. Ewidencji bilansowej podlegają środki trwałe o
wartości powyżej 2000 zł, a ewidencji pozabilansowej podlegają środki trwałe/wyposażenie o wartości do 2000 zł. Środki trwale otrzymane w
postaci darowizny są amortyzowane współmiernie z przychodami. Na dzień bilansowy wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych
poddawana jest przeglądowi w celu ustalenia czy nie przekracza przyszłych korzyści ekonomicznych. W przypadku przekroczenia, wartość tę
obniża się do ceny sprzedaży netto.

Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich
nabyciem, w tym kosztów finansowych oraz nie podlegającym odliczeniu Vat. Amortyzacja tego środka trwałego nastąpi dopiero po
ukończeniu budowy i oddaniu do użytkowania.

Lokaty finansowych środków pieniężnych o okresie do 12 m-cy kwalifikuje się jako inwestycje krótkoterminowe. Lokaty zakładane na okres
powyżej 12 m-cy kwalifikuje się jako długoterminowe. Na dzień bilansowy lokaty są wyceniane i korygowane o naliczone lecz na dzień
bilansowy nie otrzymane odsetki. Z dniem 01.01.roku następnego (20xx) są korygowane do stanu pierwotnego.

Zapasy (towary) są wyceniane według wartości ceny nabycia brutto. Ujmowane w rozchodzie według metody "pierwsze przyszło pierwsze
wyszło". Na dzień bilansowy wszystkie magazyny podlegają inwentaryzacji. Ewentualne różnice inwentaryzacyjne księgowane są po
rozpoznaniu (zawinione i niezawinione) na poczet pozostałych kosztów lub przychodów operacyjnych. Zawinione różnice rekompensowane
będą przez sprawcę.
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Należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się
uwzględniając stopnie prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności
zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis
aktualizacji. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość zalicza się odpowiednio
do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych.

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Wykazana w sprawozdaniu pozycja środki pieniężne i
ekwiwalenty środków pieniężnych składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 m-ce, które
nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna. Środki pieniężne walutowe wyceniane są na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o
rachunkowości.

Stowarzyszenie dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne
rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres
sprawozdawczy.

Fundusz Statutowy jest wykazywany w wysokości określonej w statucie i wpisany w rejestrze sądowym, powiększany uchwałami o coroczny
wynik na działalności.

Rezerwy w bilansie ujmowane są wówczas gdy na Stowarzyszeniu ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń
przeszłych oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania, zgodnie z obowiązującymi ustawami.

Dotacje, subwencje i darowizny są ujmowane według wartości godziwej w sytuacji gdy istnieje wystarczająca pewność, iż dotacja, subwencja
i darowizna zostanie otrzymana oraz spełnione zostaną wszystkie warunki związane z uzyskaniem dotacji, subwencji i darowizny. Jeżeli dotacja
lub subwencja dotyczy pozycji kosztowej, wówczas jest ona odpisywana systematycznie w pozycji przychodów w sposób zapewniajacy
wspołmierność z kosztami, zgodnie z obowiązującymi ustawami.

 

 

Data sporządzenia: 2019-06-12

Data zatwierdzenia:

Główny Księgowy 
Marzena Kaszuba

Dyrektor Hospicjum 
Anna Jochim-Labuda 

Dyrektor Operacyjny 
Alicja Makowska 

Dyrektor Rozwoju 
Małgorzata Regosz-Kaczkowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

        Druk: NIW-CRSO



Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-06-12

Główny Księgowy
Marzena Kaszuba

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Dyrektor Hospicjum 
Anna Jochim-Labuda

Dyrektor Operacyjny 
Alicja Makowska

Dyrektor Rozwoju 
Małgorzata Regosz-Kaczkowska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

"PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO"
84-100 PUCK
DZIEDZICTWA JANA PAWŁA II 12 
0000231110

Stan na koniec

Pozycja Wyszczególnienie roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 10 013 690,43 10 310 755,13

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7 396 592,19 7 283 582,99

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 2 607 747,63 3 003 327,96

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 9 350,61 23 844,18

B. Koszty działalności statutowej 3 144 949,74 4 715 972,84

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 448 606,10 1 400 770,34

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 2 696 343,64 3 312 505,77

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 2 696,73

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 6 868 740,69 5 594 782,29

D. Przychody z działalności gospodarczej 288 926,93 313 312,21

E. Koszty działalności gospodarczej 238 595,12 263 481,12

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 50 331,81 49 831,09

G. Koszty ogólnego zarządu 693 025,55 407 617,44

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 6 226 046,95 5 236 995,94

I. Pozostałe przychody operacyjne 190 767,27 152 608,27

J. Pozostałe koszty operacyjne 31 398,41 86 716,54

K. Przychody finansowe 254 414,87 500 284,91

L. Koszty finansowe 3 435,48 1 857,17

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 6 636 395,20 5 801 315,41

N. Podatek dochodowy 0,00 327,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 6 636 395,20 5 800 988,41

Data zatwierdzenia: 

Druk: NIW-CRSO



BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2018-12-31

Data sporządzenia: 2019-06-12

Główny Księgowy
Marzena Kaszuba

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Dyrektor Hospicjum 
Anna Jochim-Labuda

Dyrektor Operacyjny 
Alicja Makowska

Dyrektor Rozwoju 
Małgorzata Regosz-Kaczkowska

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

"PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO"
84-100 PUCK
DZIEDZICTWA JANA PAWŁA II 12 
0000231110

Stan na

2018-01-01 2018-12-31

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 3 950 385,38 3 975 835,06

I. Wartości niematerialne i prawne 1 015,13 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 949 370,25 3 975 835,06

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 16 693 011,39 22 891 289,33

I. Zapasy 72 487,16 163 038,73

II. Należności krótkoterminowe 255 657,95 416 519,95

III. Inwestycje krótkoterminowe 16 359 184,48 22 229 073,15

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 681,80 82 657,50

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 20 643 396,77 26 867 124,39

PASYWA

A. Fundusz własny 20 534 935,26 26 335 923,67

I. Fundusz statutowy 13 798 540,05 20 434 935,25

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 100 000,01 100 000,01

IV. Zysk (strata) netto 6 636 395,20 5 800 988,41

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 461,51 531 200,72

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 50 379,25 486 415,15

IV. Rozliczenia międzyokresowe 58 082,26 44 785,57

PASYWA razem 20 643 396,77 26 867 124,39

Data zatwierdzenia: 

Druk: NIW-CRSO



Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Brak

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Brak

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Brak

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 2 349 570,67 zł

Przychody ze środków budżetu państwa: 3 003 327,96 zł

Przychody ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 122 145,56 zł

Przychody ze środków państwowych funduszy celowych: 33 306,00 zł

Przychody ze składek członkowskich: 19 220,00 zł

Przychody z darowizn od osób fizycznych: 3 995 275, 94 zł

Przychody z darowizn od osób prawnych: 308 832,65 zł

Przychody z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest): 507 758,17 zł

Przychody z wpływów z majatku: 16 000,00 zł

Przychody z działalności gospodarczej: 313 312,21 zł

Przychody z innych źródeł: 608 211,36 zł

 

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1 400 770,34 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego: 3 312 505,77 zł

Koszty pozostałej działalności statutowej: 2 696,73 zł

Koszty działalności gospodarczej: 263 481,12 zł

Koszty ogólnego zarządu: 407 617,44 zł

Pozostałe koszty operacyjne: 86 716,54 zł

Koszty finansowe: 1 857,17 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Brak
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Brak

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 2 349 570,67 zł

Działania i kwoty na które wydatkowano środki pochodzące z 1%: 0,00 zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

Brak

Data sporządzenia: 2019-06-12

Data zatwierdzenia:

Główny Księgowy 
Marzena Kaszuba

Dyrektor Hospicjum 
Anna Jochim-Labuda 

Dyrektor Operacyjny 
Alicja Makowska 

Dyrektor Rozwoju 
Małgorzata Regosz-Kaczkowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina PUCK

Powiat PUCKI

Ulica DZIEDZICTWA JANA 
PAWŁA II

Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość PUCK Kod pocztowy 84-100 Poczta PUCK Nr telefonu 58-678-04-78

Nr faksu 58-677-06-20 E-mail puckiehospicjum@wp.pl Strona www www.hospitium.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-02-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22003164500000 6. Numer KRS 0000231110

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

Anna Jochim - Labuda Dyrektor Hospicjum TAK

Alicja Makowska Dyrektor Operacyjny TAK

Małgorzata Regosz-
Kaczkowska

Dyrektor Rozwoju 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

Zygmunt Orzeł Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maria Nowakowska Członek Komisji 
rewizyjnej

TAK

Rafał Szlązak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

"PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO"

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Hospicjum jest realizowanie zadań sfery pożytku publicznego 
poprzez działania na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do 
kompleksowej opieki domowej, stacjonarnej a także ambulatoryjnej nad 
chorymi, niezależnie od ich przekonań i światopoglądu, w terminalnym 
okresie choroby a szczególnie choroby nowotworowej, którzy zakończyli 
leczenie przyczynowe, a u których zachodzi konieczność leczenia 
objawowego, pielęgnacji, pomocy w rozwiązywaniu problemów 
rodzinnych i wsparcia duchowego, a także nad rodzinami tych chorych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Hospicjum realizuje swoje cele poprzez:
1. Pracę Hospicjum, w skład którego mogą wchodzić komórki 
organizacyjne:
a. Hospicjum domowe
b. Hospicjum stacjonarne
c. poradnia leczenia bólu
d. poradnia psychologiczna
e. ośrodek terapii osób osieroconych
f. poradnia medycyny paliatywnej
g.     rehabilitacja i pracownie
h. fizjoterapia i pracownie
i. poradnia masażu leczniczego
j. poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
k. dzienny ośrodek opieki paliatywnej lub hospicyjnej
l. zespół domowego leczenia tlenem
m. poradnia leczenia ran
n. punkt pobrania krwi
o. punkt pobrań tkanek i szpiku kostnego
p. poradnia leczenia uzależnień
q. poradnia profilaktyczno-lecznicza HIV i AIDS
r. inne komórki organizacyjne tworzone w razie potrzeby niezbędne do 
pracy Hospicjum

2. Udział w innych organizacjach krajowych i międzynarodowych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Puckie Hospicjum może tworzyć inne poradnie i pracownie w zależności od potrzeb i możliwości.
1. Hospicjum prowadzi swoją działalność w oparciu o zatrudnienie pracowników medycznych, osób duchowych, psychologów 
oraz wolontariuszy bez wykształcenia medycznego. Zespoły współpracują z rodziną chorego, lekarzem rejonowym oraz 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
2. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług – odpłatnie i nieodpłatnie - a w szczególności:
a. prowadzenie rehabilitacji psychicznej i fizycznej
b. tworzenie bazy sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego
c. prowadzenie grupy wolontariatu
d. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii reklamowych, promocyjnych i społecznych przy użyciu 
środków masowego przekazu oraz wszelkich innych metod propagowania wie-dzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej
e. Rozwijanie i świadczenie wysokiej jakości usług informacyjnych, doradczych i edukacyjnych w obszarze opieki paliatywno-
hospicyjnej, ochrony zdrowia, pracy socjalnej, wolontariatu i towarzyszenia w żałobie.

Siedziba Hospicjum jest miejscem integracji środowiska chorego i jego bliskich wraz z wolontariuszami, którzy w sposób 
zaplanowany i odpowiedzialny realizują pomoc uzupełniającą do której przygotowywani są w drodze prowadzonych szkoleń. 
Ponadto współpracujemy z innymi organizacjami np. z Pomorskim Centrum Terapeutyczno-Prawnym INTERIOS oferując 
nieodpłatnie ofertę z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych, z Klubem Honorowych Dawców Krwi, z wieloma szkołami.
W 2018 r. Puckie Hospicjum wykonało założenia planu rzeczowo-finansowego w ramach umowy z NFZ wraz z nadwykonaniami. 
Udzielono 918 porad w Poradni Medycyny Paliatywnej, opieką domową objęto 264 pacjentów wraz z ich bliskimi, a w 
hospicjum stacjonarnym przebywało 265 pacjentów. Średnia długość pobytu na oddziale to 23 dni, średni czas objęcia opieką w 
hospicjum domowym to 24 dni. W 2018 r. odeszło w hospicjum stacjonarnym 190 osób.
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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)

Brak

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

17300

150

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

1. Hospicjum prowadzi swoją działalność w 
oparciu o zatrudnienie pracowników 
medycznych, osób duchowych, psychologów 
oraz wolontariuszy  bez wykształcenia 
medycznego. Zespoły współpracują z rodziną 
chorego, lekarzem rejonowym oraz Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej.
2. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków 
własnych różnorodnych usług – odpłatnie 
i nieodpłatnie -  a w szczególności:
a. prowadzenie rehabilitacji psychicznej i 
fizycznej
b. tworzenie bazy sprzętu medyczno-
rehabilitacyjnego
c. prowadzenie grupy wolontariatu
d. prowadzenie działalności informacyjnej i 
edukacyjnej, w tym kampanii reklamowych, 
promocyjnych i społecznych przy użyciu środków 
masowego przekazu oraz wszelkich innych 
metod propagowania wiedzy na temat zdrowia i 
opieki zdrowotnej.

94.99.Z 0,00 zł

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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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

4.1. 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

1. Hospicjum prowadzi swoją działalność w 
oparciu o zatrudnienie pracowników 
medycznych, osób duchowych, 
psychologów oraz wolontariuszy bez 
wykształcenia medycznego. Zespoły 
współpracują z rodziną chorego, lekarzem 
rejonowym oraz Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. 2. Prowadzenie na zlecenie oraz 
ze środków własnych różnorodnych usług – 
odpłatnie i nieodpłatnie - a w szczególności: 
a. prowadzenie rehabilitacji psychicznej i 
fizycznej b. tworzenie bazy sprzętu 
medyczno-rehabilitacyjnego c. prowadzenie 
grupy wolontariatu d. prowadzenie 
działalności informacyjnej i edukacyjnej, w 
tym kampanii reklamowych, promocyjnych i 
społecznych przy użyciu środków masowego 
przekazu oraz wszelkich innych metod 
propagowania wiedzy na temat zdrowia i 
opieki zdrowotnej.

94.99.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

1 80.42.B

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia Puckie Hospicjum p.w. Św. Ojca Pio 
jest: 
a) handel detaliczny
b) zakwaterowanie 
c) działalność usługowa związana z wyżywieniem 
d) działalność wydawnicza 
e) działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi 
f) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
g) badania naukowe i prace rozwojowe 
h) edukacja 
i) opieka zdrowotna 
j) Wypożyczenie sprzętu medycznego ( łóżka, balkoniki, respiratory tlenu, wózki inwalidzkie 
itp.)
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 11 276 960,52 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 283 582,99 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 003 327,96 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 313 312,21 zł

d) przychody finansowe 500 284,91 zł

e) pozostałe przychody 176 452,45 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5 160 398,97 zł

2.4. Z innych źródeł 608 211,36 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 2 304 822,03 zł

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 349 570,67 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 158 779,52 zł

w 
tym:

0,00 zł

3 003 327,96 zł

122 145,56 zł

33 306,00 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:

19 220,00 zł

3 995 275,94 zł

308 832,65 zł

507 758,17 zł

0,00 zł

16 000,00 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)

313 312,21 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 5 882 812,65 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -309 177,81 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 49 831,09 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: 5 475 645,11 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

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

1 400 770,34 zł 0,00 zł

3 312 505,77 zł 0,00 zł

263 481,12 zł

1 857,17 zł

407 617,44 zł

89 413,27 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 49 831,09 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: Art. 17 ust. 1 pkt 6c updop
Art. 17 ust. 1 pkt 40 updop
Art. 17 ust. 1 pkt 47 updop 

nie korzystała

5 708 443,99 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

45 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)

40,50 etatów

43 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

42 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

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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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 2 561 257,25 zł

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

2 416 694,88 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 

144 562,37 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)

7 656,12 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)  

4 351,78 zł

300 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)

20 osób

w 
tym:

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

20 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

300 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 966 094,66 zł

1 669 970,69 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

25 826,45 zł

- inne świadczenia 270 297,52 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 595 162,59 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 679 129,27 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 737 565,61 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

13 873,00 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

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

1 Cele statutowe Cele statutowe Gmina Puck 50 000,00 zł

2 Cele statutowe Cele statutowe Gmina Jastarnia 21 000,00 zł

3 Cele statutowe Cele statutowe Gmina Krokowa 3 000,00 zł

4 Cele statutowe Cele statutowe Gmina Luzino 10 000,00 zł

5 Cele statutowe Cele statutowe Miasto Puck 4 500,00 zł

6 Cele statutowe Cele statutowe Miasto Wejherowo 5 500,00 zł

7 Cele statutowe Cele statutowe Powiat Puck 4 900,00 zł

8 Cele statutowe Cele statutowe Gmina Reda 3 600,00 zł

9 Cele statutowe Cele statutowe Miasto Rumia 3 145,56 zł

10 Cele statutowe Cele statutowe Gmina Szemud 2 000,00 zł

11 Cele statutowe Cele statutowe Gmina Władysławowo 10 000,00 zł

12 Cele statutowe Cele statutowe Miasto Lębork 4 500,00 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

10 992,82 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

Organizacja uzyskała pozytywną opinię Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2018

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Dyr. Hospicjum Anna Jochim-Labuda 
Dyr. Operacyjny Alicja Makowska 

Dyr. Rozwoju M.Regosz-Kaczkowska
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 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku 3

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

1 Aktywator 06.01 i Aktywator 
6.02

Aktywizacja osób bezrobotnych 
i niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego Departament 
Zarządzania Programami 
Operacyjnymi

33 306,00 zł
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