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.

Druk: NIW-CRSO

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:
Dyrektor Hospicjum
Anna Jochim-Labuda
Główny Księgowy
Marzena Kaszuba

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

Druk: NIW-CRSO

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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Rachunek zysków i strat
5DFKXQHN]\VNyZLVWUDWQDSRGVWDZLH]DáąF]QLNDQUXVWDZ\R
UDFKXQNRZRĞFL

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
Stan na koniec
Pozycja

Wyszczególnienie

roku
poprzedniego

roku
ELHĪąFHJR

1

2

3

4

A.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

I.

10 013 690,43

10 310 755,13

3U]\FKRG\]QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

7 396 592,19

7 283 582,99

II.

3U]\FKRG\]RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

2 607 747,63

3 003 327,96

III.

3U]\FKRG\]SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

9 350,61

23 844,18

B.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

3 144 949,74

4 715 972,84

I.

.RV]W\QLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

448 606,10

1 400 770,34

II.

.RV]W\RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR

2 696 343,64

3 312 505,77

III.

.RV]W\SR]RVWDáHMG]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM

0,00

2 696,73

C.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLVWDWXWRZHM $%

6 868 740,69

5 594 782,29

D.

3U]\FKRG\]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

288 926,93

313 312,21

E.

.RV]W\G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM

238 595,12

263 481,12

F.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM '(

50 331,81

49 831,09

G.

.RV]W\RJyOQHJR]DU]ąGX

693 025,55

407 617,44

H.

=\VN VWUDWD ]G]LDáDOQRĞFLRSHUDF\MQHM &)*

6 226 046,95

5 236 995,94

I.

3R]RVWDáHSU]\FKRG\RSHUDF\MQH

190 767,27

152 608,27

J.

3R]RVWDáHNRV]W\RSHUDF\MQH

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

'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia:

*áyZQ\.VLĊJRZ\
Marzena Kaszuba

Dyrektor Hospicjum
Anna Jochim-Labuda
Dyrektor Operacyjny
Alicja Makowska
Dyrektor Rozwoju
0DáJRU]DWD5HJRV].DF]NRZVND

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

Druk: NIW-CRSO

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX
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BILANS
]JRGQLH]]DáąF]QLNLHPQUGRXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

VSRU]ąG]RQ\QDG]LHĔ
Stan na
2018-01-01

2018-12-31

AKTYWA
A.

$NW\ZDWUZDáH

I.

:DUWRĞFLQLHPDWHULDOQHLSUDZQH

II.

5]HF]RZHDNW\ZDWUZDáH

III.

3 950 385,38

3 975 835,06

1 015,13

0,00

3 949 370,25

3 975 835,06

1DOHĪQRĞFLGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

IV.

,QZHVW\FMHGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

V.

'áXJRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

0,00

0,00

B.

Aktywa obrotowe

16 693 011,39

22 891 289,33

I.

Zapasy

72 487,16

163 038,73

II.

1DOHĪQRĞFLNUyWNRWHUPLQRZH

255 657,95

416 519,95

III.

Inwestycje krótkoterminowe

16 359 184,48

22 229 073,15

IV.

.UyWNRWHUPLQRZHUR]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

5 681,80

82 657,50

C.

1DOHĪQHZSáDW\QDIXQGXV]VWDWXWRZ\

0,00

0,00

20 643 396,77

26 867 124,39

AKTYWA razem
PASYWA
A.

)XQGXV]ZáDVQ\

20 534 935,26

26 335 923,67

I.

Fundusz statutowy

13 798 540,05

20 434 935,25

II.

3R]RVWDáHIXQGXV]H

0,00

0,00

III.

=\VN VWUDWD ]ODWXELHJá\FK

100 000,01

100 000,01

IV.

Zysk (strata) netto

6 636 395,20

5 800 988,41

B.

=RERZLą]DQLDLUH]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

108 461,51

531 200,72

I.

5H]HUZ\QD]RERZLą]DQLD

0,00

0,00

II.

=RERZLą]DQLDGáXJRWHUPLQRZH

0,00

0,00

III.

=RERZLą]DQLDNUyWNRWHUPLQRZH

50 379,25

486 415,15

IV.

5R]OLF]HQLDPLĊG]\RNUHVRZH

58 082,26

44 785,57

20 643 396,77

26 867 124,39

PASYWA razem
'DWDVSRU]ąG]HQLD
Data zatwierdzenia:

*áyZQ\.VLĊJRZ\
Marzena Kaszuba

Dyrektor Hospicjum
Anna Jochim-Labuda
Dyrektor Operacyjny
Alicja Makowska
Dyrektor Rozwoju
0DáJRU]DWD5HJRV].DF]NRZVND

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVRVRE\NWyUHMSRZLHU]RQRSURZDG]HQLHNVLąJ
UDFKXQNRZ\FKQDSRGVWDZLHDUWXVWXVWDZ\RUDFKXQNRZRĞFL

Druk: NIW-CRSO

,PLĊQD]ZLVNRLSRGSLVNLHURZQLNDMHGQRVWNLDMHĪHOLMHGQRVWNąNLHUXMHRUJDQ
ZLHORRVRERZ\ZV]\VWNLFKF]áRQNyZWHJRRUJDQX

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
Druk: NIW-CRSO

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:
Dyrektor Hospicjum
Anna Jochim-Labuda
Główny Księgowy
Marzena Kaszuba

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

Druk: NIW-CRSO

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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Data zamieszczenia sprawozdania

/͘ĂŶĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
1. Nazwa organizacji

ΗWh</,K^W/:hDW͘t͘_t͘K:W/KΗ

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina PUCK

Ulica DZIEDZICTWA JANA
WtB//

Nr domu 12

Nr lokalu

DŝĞũƐĐŽǁŽƑđWh<

Kod pocztowy 84-100

Poczta PUCK

Nr telefonu 58-678-04-78

Nr faksu 58-677-06-20

E-mail puckiehospicjum@wp.pl

POLSKA

Województwo

POMORSKIE

Powiat PUCKI

Strona www www.hospitium.org

ϯ͘ĂƚĂƌĞũĞƐƚƌĂĐũŝǁ<ƌĂũŽǁǇŵZĞũĞƐƚƌǌĞ^ČĚŽǁǇŵ
ϰ͘ĂƚĂƵǌǇƐŬĂŶŝĂƐƚĂƚƵƐƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego
5. Numer REGON

22003164500000

ϳ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽͿ

ϴ͘^ŬųĂĚŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđŝŵŝŽŶĂ͕ŶĂǌǁŝƐŬĂŽƌĂǌŝŶĨŽƌŵĂĐũĞŽĨƵŶŬĐũŝ
ƉĞųŶŝŽŶĞũƉƌǌĞǌƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵď
nadzoru)

Druk: NIW-CRSO

2006-02-14
6. Numer KRS

0000231110

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

Wpisany do KRS

Anna Jochim - Labuda

Dyrektor Hospicjum

TAK

Alicja Makowska

Dyrektor Operacyjny

TAK

DĂųŐŽƌǌĂƚĂZĞŐŽƐǌͲ
Kaczkowska

Dyrektor Rozwoju

TAK

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽ

Funkcja

ǇŐŵƵŶƚKƌǌĞų

WƌǌĞǁŽĚŶŝĐǌČĐǇ<ŽŵŝƐũŝ
Rewizyjnej

TAK

Maria Nowakowska

ǌųŽŶĞŬ<ŽŵŝƐũŝ
rewizyjnej

TAK

ZĂĨĂų^ǌůČǌĂŬ

ǌųŽŶĞŬ<ŽŵŝƐũŝ
Rewizyjnej

TAK

Wpisany do KRS
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9. Cele statutowe organizacji
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđĐĞůĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚĂƚƵƚƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ĞůĞŵ,ŽƐƉŝĐũƵŵũĞƐƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŝĞǌĂĚĂŷƐĨĞƌǇƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ƉŽƉƌǌĞǌĚǌŝĂųĂŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌƚǁŽƌǌĞŶŝĂũĂŬŶĂũŬŽƌǌǇƐƚŶŝĞũƐǌǇĐŚǁĂƌƵŶŬſǁĚŽ
ŬŽŵƉůĞŬƐŽǁĞũŽƉŝĞŬŝĚŽŵŽǁĞũ͕ƐƚĂĐũŽŶĂƌŶĞũĂƚĂŬǏĞĂŵďƵůĂƚŽƌǇũŶĞũŶĂĚ
ĐŚŽƌǇŵŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚŝĐŚƉƌǌĞŬŽŶĂŷŝƑǁŝĂƚŽƉŽŐůČĚƵ͕ǁƚĞƌŵŝŶĂůŶǇŵ
ŽŬƌĞƐŝĞĐŚŽƌŽďǇĂƐǌĐǌĞŐſůŶŝĞĐŚŽƌŽďǇŶŽǁŽƚǁŽƌŽǁĞũ͕ŬƚſƌǌǇǌĂŬŽŷĐǌǇůŝ
ůĞĐǌĞŶŝĞƉƌǌǇĐǌǇŶŽǁĞ͕ĂƵŬƚſƌǇĐŚǌĂĐŚŽĚǌŝŬŽŶŝĞĐǌŶŽƑđůĞĐǌĞŶŝĂ
ŽďũĂǁŽǁĞŐŽ͕ƉŝĞůħŐŶĂĐũŝ͕ƉŽŵŽĐǇǁƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝƵƉƌŽďůĞŵſǁ
ƌŽĚǌŝŶŶǇĐŚŝǁƐƉĂƌĐŝĂĚƵĐŚŽǁĞŐŽ͕ĂƚĂŬǏĞŶĂĚƌŽĚǌŝŶĂŵŝƚǇĐŚĐŚŽƌǇĐŚ͘

Hospicjum realizuje swoje cele poprzez:
1͘WƌĂĐħ,ŽƐƉŝĐũƵŵ͕ǁƐŬųĂĚŬƚſƌĞŐŽŵŽŐČǁĐŚŽĚǌŝđŬŽŵſƌŬŝ
organizacyjne:
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji a. Hospicjum domowe
b. Hospicjum stacjonarne
;EĂůĞǏǇŽƉŝƐĂđƐƉŽƐſďƌĞĂůŝǌĂĐũŝĐĞůſǁƐƚĂƚƵƚŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂ c. poradnia leczenia bólu
d. poradnia psychologiczna
podstawie statutu organizacji)
Ğ͘ŽƑƌŽĚĞŬƚĞƌĂƉŝŝŽƐſďŽƐŝĞƌŽĐŽŶǇĐŚ
f. poradnia medycyny paliatywnej
g. rehabilitacja i pracownie
h. fizjoterapia i pracownie
ŝ͘ƉŽƌĂĚŶŝĂŵĂƐĂǏƵůĞĐǌŶŝĐǌĞŐŽ
ũ͘ƉŽƌĂĚŶŝĂůĞĐǌĞŶŝĂŽďƌǌħŬƵůŝŵĨĂƚǇĐǌŶĞŐŽ
Ŭ͘ĚǌŝĞŶŶǇŽƑƌŽĚĞŬŽƉŝĞŬŝƉĂůŝĂƚǇǁŶĞũůƵďŚŽƐƉŝĐǇũŶĞũ
ů͘ǌĞƐƉſųĚŽŵŽǁĞŐŽůĞĐǌĞŶŝĂƚůĞŶĞŵ
m. poradnia leczenia ran
n. punkt pobrania krwi
Ž͘ƉƵŶŬƚƉŽďƌĂŷƚŬĂŶĞŬŝƐǌƉŝŬƵŬŽƐƚŶĞŐŽ
Ɖ͘ƉŽƌĂĚŶŝĂůĞĐǌĞŶŝĂƵǌĂůĞǏŶŝĞŷ
q. poradnia profilaktyczno-lecznicza HIV i AIDS
ƌ͘ŝŶŶĞŬŽŵſƌŬŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐǇũŶĞƚǁŽƌǌŽŶĞǁƌĂǌŝĞƉŽƚƌǌĞďǇŶŝĞǌďħĚŶĞĚŽ
pracy Hospicjum
2͘hĚǌŝĂųǁŝŶŶǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚŬƌĂũŽǁǇĐŚŝŵŝħĚǌǇŶĂƌŽĚŽǁǇĐŚ
//͘ŚĂƌĂŬƚĞƌǇƐƚǇŬĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϭ͘KƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϭ͘ϭ͘KƉŝƐŐųſǁŶǇĐŚĚǌŝĂųĂŷƉŽĚũħƚǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħ
WƵĐŬŝĞ,ŽƐƉŝĐũƵŵŵŽǏĞƚǁŽƌǌǇđŝŶŶĞƉŽƌĂĚŶŝĞŝƉƌĂĐŽǁŶŝĞǁǌĂůĞǏŶŽƑĐŝŽĚƉŽƚƌǌĞďŝŵŽǏůŝǁŽƑĐŝ͘
1͘,ŽƐƉŝĐũƵŵƉƌŽǁĂĚǌŝƐǁŽũČĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁŽƉĂƌĐŝƵŽǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞƉƌĂĐŽǁŶŝŬſǁŵĞĚǇĐǌŶǇĐŚ͕ŽƐſďĚƵĐŚŽǁǇĐŚ͕ƉƐǇĐŚŽůŽŐſǁ
ŽƌĂǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇďĞǌǁǇŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĂŵĞĚǇĐǌŶĞŐŽ͘ĞƐƉŽųǇǁƐƉſųƉƌĂĐƵũČǌƌŽĚǌŝŶČĐŚŽƌĞŐŽ͕ůĞŬĂƌǌĞŵƌĞũŽŶŽǁǇŵŽƌĂǌ
KƑƌŽĚŬŝĞŵWŽŵŽĐǇ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ͘
2͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŶĂǌůĞĐĞŶŝĞŽƌĂǌǌĞƑƌŽĚŬſǁǁųĂƐŶǇĐŚƌſǏŶŽƌŽĚŶǇĐŚƵƐųƵŐ ʹŽĚƉųĂƚŶŝĞŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶŝĞͲĂǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ͗
a. prowadzenie rehabilitacji psychicznej i fizycznej
ď͘ƚǁŽƌǌĞŶŝĞďĂǌǇƐƉƌǌħƚƵŵĞĚǇĐǌŶŽͲƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐǇũŶĞŐŽ
c. prowadzenie grupy wolontariatu
Ě͘ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũŝĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũ͕ǁƚǇŵŬĂŵƉĂŶŝŝƌĞŬůĂŵŽǁǇĐŚ͕ƉƌŽŵŽĐǇũŶǇĐŚŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚƉƌǌǇƵǏǇĐŝƵ
ƑƌŽĚŬſǁŵĂƐŽǁĞŐŽƉƌǌĞŬĂǌƵŽƌĂǌǁƐǌĞůŬŝĐŚŝŶŶǇĐŚŵĞƚŽĚƉƌŽƉĂŐŽǁĂŶŝĂǁŝĞͲĚǌǇŶĂƚĞŵĂƚǌĚƌŽǁŝĂŝŽƉŝĞŬŝǌĚƌŽǁŽƚŶĞũ
Ğ͘ZŽǌǁŝũĂŶŝĞŝƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞǁǇƐŽŬŝĞũũĂŬŽƑĐŝƵƐųƵŐŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶǇĐŚ͕ĚŽƌĂĚĐǌǇĐŚŝĞĚƵŬĂĐǇũŶǇĐŚǁŽďƐǌĂƌǌĞŽƉŝĞŬŝƉĂůŝĂƚǇǁŶŽͲ
ŚŽƐƉŝĐǇũŶĞũ͕ŽĐŚƌŽŶǇǌĚƌŽǁŝĂ͕ƉƌĂĐǇƐŽĐũĂůŶĞũ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƵŝƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂǁǏĂųŽďŝĞ͘
^ŝĞĚǌŝďĂ,ŽƐƉŝĐũƵŵũĞƐƚŵŝĞũƐĐĞŵŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƑƌŽĚŽǁŝƐŬĂĐŚŽƌĞŐŽŝũĞŐŽďůŝƐŬŝĐŚǁƌĂǌǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝ͕ŬƚſƌǌǇǁƐƉŽƐſď
ǌĂƉůĂŶŽǁĂŶǇŝŽĚƉŽǁŝĞĚǌŝĂůŶǇƌĞĂůŝǌƵũČƉŽŵŽĐƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐČĚŽŬƚſƌĞũƉƌǌǇŐŽƚŽǁǇǁĂŶŝƐČǁĚƌŽĚǌĞƉƌŽǁĂĚǌŽŶǇĐŚƐǌŬŽůĞŷ͘
WŽŶĂĚƚŽǁƐƉſųƉƌĂĐƵũĞŵǇǌŝŶŶǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŵŝŶƉ͘ǌWŽŵŽƌƐŬŝŵĞŶƚƌƵŵdĞƌĂƉĞƵƚǇĐǌŶŽͲWƌĂǁŶǇŵ/EdZ/K^ŽĨĞƌƵũČĐ
ŶŝĞŽĚƉųĂƚŶŝĞŽĨĞƌƚħǌǌĂŬƌĞƐƵĂŬƚǇǁŝǌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũŽƐſďƐƚĂƌƐǌǇĐŚ͕ǌ<ůƵďĞŵ,ŽŶŽƌŽǁǇĐŚĂǁĐſǁ<ƌǁŝ͕ǌǁŝĞůŽŵĂƐǌŬŽųĂŵŝ͘
W 2018ƌ͘WƵĐŬŝĞ,ŽƐƉŝĐũƵŵǁǇŬŽŶĂųŽǌĂųŽǏĞŶŝĂƉůĂŶƵƌǌĞĐǌŽǁŽͲĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽǁƌĂŵĂĐŚƵŵŽǁǇǌE&ǁƌĂǌǌŶĂĚǁǇŬŽŶĂŶŝĂŵŝ͘
Udzielono 918ƉŽƌĂĚǁWŽƌĂĚŶŝDĞĚǇĐǇŶǇWĂůŝĂƚǇǁŶĞũ͕ŽƉŝĞŬČĚŽŵŽǁČŽďũħƚŽ 264 pacjentów wraz z ich bliskimi, a w
ŚŽƐƉŝĐũƵŵƐƚĂĐũŽŶĂƌŶǇŵƉƌǌĞďǇǁĂųŽ265ƉĂĐũĞŶƚſǁ͘_ƌĞĚŶŝĂĚųƵŐŽƑđƉŽďǇƚƵŶĂŽĚĚǌŝĂůĞƚŽ 23ĚŶŝ͕ƑƌĞĚŶŝĐǌĂƐŽďũħĐŝĂŽƉŝĞŬČǁ
hospicjum domowym to 24 dni. W 2018ƌ͘ŽĚĞƐǌųŽǁŚŽƐƉŝĐũƵŵƐƚĂĐũŽŶĂƌŶǇŵ 190 osób.

Druk: NIW-CRSO
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ŶĂũďůŝǏƐǌĞƐČƐŝĞĚǌƚǁŽ;ŽƐŝĞĚůĞ͕ĚǌŝĞůŶŝĐĂ͕ƐŽųĞĐƚǁŽ͕ǁŝĞƑ͕ƉƌǌǇƐŝſųĞŬͿ
ϭ͘Ϯ͘ĂƐŝħŐƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶǇƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

ĐĂųǇŬƌĂũ

kilka powiatów

poza granicami kraju

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂůŝĐǌďǇŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽw okresie sprawozdawczym
Ϯ͘ϭ͘>ŝĐǌďĂŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Osoby fizyczne

17300

;EĂůĞǏǇŽƐǌĂĐŽǁĂđůŝĐǌďħŽĚďŝŽƌĐſǁĚǌŝĂųĂŷŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

150

2.2. Informacje na temat
ŽĚďŝŽƌĐſǁŝŶŶǇĐŚ͕ŶŝǏ
wymienieni w pkt 2.1, na
ƌǌĞĐǌŬƚſƌǇĐŚĚǌŝĂųĂųĂ
organizacja

Brak

;EƉ͘ǌǁŝĞƌǌħƚĂ͕ǌĂďǇƚŬŝͿ

ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

3.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚϯ
ŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ochrona i promocja zdrowia

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

1͘,ŽƐƉŝĐũƵŵƉƌŽǁĂĚǌŝƐǁŽũČĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁ
oparciu o zatrudnienie pracowników
medycznych, osób duchowych, psychologów
ŽƌĂǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇďĞǌǁǇŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĂ
ŵĞĚǇĐǌŶĞŐŽ͘ĞƐƉŽųǇǁƐƉſųƉƌĂĐƵũČǌƌŽĚǌŝŶČ
ĐŚŽƌĞŐŽ͕ůĞŬĂƌǌĞŵƌĞũŽŶŽǁǇŵŽƌĂǌKƑƌŽĚŬŝĞŵ
WŽŵŽĐǇ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ͘
2͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŶĂǌůĞĐĞŶŝĞŽƌĂǌǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ǁųĂƐŶǇĐŚƌſǏŶŽƌŽĚŶǇĐŚƵƐųƵŐʹŽĚƉųĂƚŶŝĞ
ŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶŝĞͲĂǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ͗
a. prowadzenie rehabilitacji psychicznej i
94.99.Z
fizycznej
ď͘ƚǁŽƌǌĞŶŝĞďĂǌǇƐƉƌǌħƚƵŵĞĚǇĐǌŶŽͲ
rehabilitacyjnego
c. prowadzenie grupy wolontariatu
Ě͘ƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũŝ
edukacyjnej, w tym kampanii reklamowych,
ƉƌŽŵŽĐǇũŶǇĐŚŝƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚƉƌǌǇƵǏǇĐŝƵƑƌŽĚŬſǁ
masowego przekazu oraz wszelkich innych
metod propagowania wiedzy na temat zdrowia i
opieki zdrowotnej.

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
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ϰ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
4.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ǁƌĂǌǌĞǁƐŬĂǌĂŶŝĞŵƐĨĞƌ;ͲǇͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁĂƌƚ͘ϰƵƐƚ͘ϭƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ĂƚĂŬǏĞŬŽĚƵ;ͲſǁͿ
W<ϮϬϬϳŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚ
ƚƌǌĞĐŚŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

1

^ĨĞƌĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego

ochrona i promocja zdrowia

WƌǌĞĚŵŝŽƚĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Numer Kodu
(PKD)

ϭ͘,ŽƐƉŝĐũƵŵƉƌŽǁĂĚǌŝƐǁŽũČĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁ
oparciu o zatrudnienie pracowników
medycznych, osób duchowych,
psychologów oraz wolontariuszy bez
ǁǇŬƐǌƚĂųĐĞŶŝĂŵĞĚǇĐǌŶĞŐŽ͘ĞƐƉŽųǇ
ǁƐƉſųƉƌĂĐƵũČǌƌŽĚǌŝŶČĐŚŽƌĞŐŽ͕ůĞŬĂƌǌĞŵ
ƌĞũŽŶŽǁǇŵŽƌĂǌKƑƌŽĚŬŝĞŵWŽŵŽĐǇ
^ƉŽųĞĐǌŶĞũ͘Ϯ͘WƌŽǁĂĚǌĞŶŝĞŶĂǌůĞĐĞŶŝĞŽƌĂǌ
ǌĞƑƌŽĚŬſǁǁųĂƐŶǇĐŚƌſǏŶŽƌŽĚŶǇĐŚƵƐųƵŐʹ
ŽĚƉųĂƚŶŝĞŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶŝĞͲĂǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝ͗
94.99.Z
a. prowadzenie rehabilitacji psychicznej i
ĨŝǌǇĐǌŶĞũď͘ƚǁŽƌǌĞŶŝĞďĂǌǇƐƉƌǌħƚƵ
medyczno-rehabilitacyjnego c. prowadzenie
grupy wolontariatu d. prowadzenie
ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũŝĞĚƵŬĂĐǇũŶĞũ͕ǁ
tym kampanii reklamowych, promocyjnych i
ƐƉŽųĞĐǌŶǇĐŚƉƌǌǇƵǏǇĐŝƵƑƌŽĚŬſǁŵĂƐŽǁĞŐŽ
przekazu oraz wszelkich innych metod
propagowania wiedzy na temat zdrowia i
opieki zdrowotnej.

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od osób
fizycznych

Ϭ͕ϬϬǌų

ϱ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ϱ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝųĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

5.2. EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħŶĂƚĞŵĂƚƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁƌĂǌǌŽƉŝƐĞŵƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ĂƚĂŬǏĞ
kodu(-ów) PKD 2007ŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐĞŐŽ;ͲǇĐŚͿƚĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ͘:ĞǏĞůŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌŽǁĂĚǌŝǁŝħĐĞũŶŝǏϯƌŽĚǌĂũĞĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ͕ŶĂůĞǏǇƉŽĚĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũħ
ŶĂƚĞŵĂƚϯŐųſǁŶǇĐŚƌŽĚǌĂũſǁĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ;ƉŽĚĂŶŝĞŵĂŬƐǇŵĂůŶŝĞϯŬŽĚſǁͿ͕ǌĂĐǌǇŶĂũČĐŽĚŐųſǁŶĞŐŽƉƌǌĞĚŵŝŽƚƵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ

Lp.

1

Numer Kodu (PKD)

80.42.B

WƌǌĞĚŵŝŽƚŝŽƉŝƐĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ
WƌǌĞĚŵŝŽƚĞŵĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ^ƚŽǁĂƌǌǇƐǌĞŶŝĂWƵĐŬŝĞ,ŽƐƉŝĐũƵŵƉ͘ǁ͘_ǁ͘KũĐĂWŝŽ
jest:
a) handel detaliczny
b) zakwaterowanie
ĐͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƵƐųƵŐŽǁĂǌǁŝČǌĂŶĂǌǁǇǏǇǁŝĞŶŝĞŵ
ĚͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǁǇĚĂǁŶŝĐǌĂ
ĞͿĚǌŝĂųĂůŶŽƑđǌǁŝČǌĂŶĂǌĨŝůŵĂŵŝ͕ŶĂŐƌĂŶŝĂŵŝǁŝĚĞŽŝƉƌŽŐƌĂŵĂŵŝƚĞůĞǁŝǌǇũŶǇŵŝ
ĨͿǁǇŶĂũĞŵŝǌĂƌǌČĚǌĂŶŝĞŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝĂŵŝǁųĂƐŶǇŵŝůƵďĚǌŝĞƌǏĂǁŝŽŶǇŵŝ
g) badania naukowe i prace rozwojowe
h) edukacja
i) opieka zdrowotna
ũͿtǇƉŽǏǇĐǌĞŶŝĞƐƉƌǌħƚƵŵĞĚǇĐǌŶĞŐŽ;ųſǏŬĂ͕ďĂůŬŽŶŝŬŝ͕ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇƚůĞŶƵ͕ǁſǌŬŝŝŶǁĂůŝĚǌŬŝĞ
itp.)

///͘WƌǌǇĐŚŽĚǇŝŬŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
Druk: NIW-CRSO
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1. Informacja o przychodach organizacji
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŽŐſųĞŵ;ǌŐŽĚŶŝĞǌƌĂĐŚƵŶŬŝĞŵǌǇƐŬſǁŝƐƚƌĂƚͿ

ϭϭϮϳϲϵϲϬ͕ϱϮǌų

ĂͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϳϮϴϯϱϴϮ͕ϵϵǌų

ďͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯϬϬϯϯϮϳ͕ϵϲǌų

ĐͿƉƌǌǇĐŚŽĚǇǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

ϯϭϯϯϭϮ͕Ϯϭǌų

d) przychody finansowe

ϱϬϬϮϴϰ͕ϵϭǌų

ĞͿƉŽǌŽƐƚĂųĞƉƌǌǇĐŚŽĚǇ

ϭϳϲϰϱϮ͕ϰϱǌų

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌǌǇĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

ϮϯϰϵϱϳϬ͕ϲϳǌų

Ϯ͘Ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗

ϯϭϱϴϳϳϵ͕ϱϮǌų
Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿǌĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ

w
tym:

ďͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ
ĐͿǌĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
ĚͿǌĞƑƌŽĚŬſǁƉĂŷƐƚǁŽǁǇĐŚĨƵŶĚƵƐǌǇĐĞůŽǁǇĐŚ

Ϯ͘ϯ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌǇǁĂƚŶǇĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿǌĞƐŬųĂĚĞŬĐǌųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ

w
tym:

ϯϬϬϯϯϮϳ͕ϵϲǌų
ϭϮϮϭϰϱ͕ϱϲǌų
ϯϯϯϬϲ͕ϬϬǌų
ϱϭϲϬϯϵϴ͕ϵϳǌų
ϭϵϮϮϬ͕ϬϬǌų

b) z darowizn od osób fizycznych

ϯϵϵϱϮϳϱ͕ϵϰǌų

c) z darowizn od osób prawnych

ϯϬϴϴϯϮ͕ϲϱǌų

ĚͿǌŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ;ǌďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ

ϱϬϳϳϱϴ͕ϭϳǌų

e) ze spadków, zapisów
ĨͿǌǁƉųǇǁſǁǌŵĂũČƚŬƵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌǌĞĚĂǏǇůƵďǁǇŶĂũŵƵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁǇĐŚͿ
ŐͿǌĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ
Ϯ͘ϰ͘ŝŶŶǇĐŚǍƌſĚĞų

Ϭ͕ϬϬǌų
ϭϲϬϬϬ͕ϬϬǌų
ϯϭϯϯϭϮ͕Ϯϭǌų
ϲϬϴϮϭϭ͕ϯϲǌų

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘^ƚĂŶƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚŶĂƉŝĞƌǁƐǌǇĚǌŝĞŷ
roku sprawozdawczego
ϯ͘Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđŬǁŽƚǇƉŽŶŝĞƐŝŽŶǇĐŚŬŽƐǌƚſǁǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ
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ϯ͘ϯ͘ǌŝĂųĂŶŝĂ͕ǁƌĂŵĂĐŚŬƚſƌǇĐŚƉŽŶŝĞƐŝŽŶŽŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚǁ
ŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƐǌĐǌĞŐſůŶŽƑĐŝŽŬƌĞƑůŽŶĞǁƉŬƚ//͘ϭ͘ϭͿ͕ŽƌĂǌƐǌĂĐƵŶŬŽǁĞŬǁŽƚǇƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĞŶĂƚĞĚǌŝĂųĂŶŝĂ
ϯ͘ϰ͘ĞůĞƐǌĐǌĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƉƌǌĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁǇŵŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ǁƐŬĂǌĂŶĞƉƌǌĞǌƉŽĚĂƚŶŝŬſǁ
ƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝǌǇĐǌŶǇĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽŶŝŽƐųĂŶĂũǁǇǏƐǌĞŬŽƐǌƚǇǌĞƑƌŽĚŬſǁ
ƉŽĐŚŽĚǌČĐǇĐŚǌϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǁƌĂǌǌŬǁŽƚČŬŽƐǌƚſǁ

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

ϰ͘ϭ͘<ŽƐǌƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽŐſųĞŵ͗

<ŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ͗

tƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđ
kosztów finansowana
z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

ϱϰϳϱϲϰϱ͕ϭϭǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĂͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϭϰϬϬϳϳϬ͕ϯϰǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ďͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϯϯϭϮϱϬϱ͕ϳϳǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĐͿŬŽƐǌƚǇǌƚǇƚƵųƵƉƌŽǁĂĚǌĞŶŝĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ
d) koszty finansowe

Ϯϲϯϰϴϭ͕ϭϮǌų
ϭϴϱϳ͕ϭϳǌų

e) koszty administracyjne

ϰϬϳϲϭϳ͕ϰϰǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ĨͿƉŽǌŽƐƚĂųĞŬŽƐǌƚǇŽŐſųĞŵ

ϴϵϰϭϯ͕Ϯϳǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

Ϭ͕ϬϬǌų

ϰ͘Ϯ͘<ŽƐǌƚǇŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐǇũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũǌǁŝČǌĂŶĞũǌƉŽǌǇƐŬŝǁĂŶŝĞŵϭй
podatku dochodowego od osób fizycznych

ϱ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽůƵďĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵ
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϱ͘ϭ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϱϴϴϮϴϭϮ͕ϲϱǌų
ͲϯϬϵϭϳϳ͕ϴϭǌų

ϱ͘Ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
ϱ͘ϯ͘tǇŶŝŬĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌĞũ

ϰϵϴϯϭ͕Ϭϵǌų

ǁƚǇŵ͗ǁǇƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌǌĞǌŶĂĐǌŽŶĂŶĂĚǌŝĂųĂůŶŽƑđƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

ϰϵϴϯϭ͕Ϭϵǌų

/s͘<ŽƌǌǇƐƚĂŶŝĞǌƵƉƌĂǁŶŝĞŷǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
z podatku dochodowego od osób prawnych

ϱϳϬϴϰϰϯ͕ϵϵǌų

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚĐǌǇŶŶŽƑĐŝĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌŶĂƐƚħƉƵũČĐǇĐŚ
ǌǁŽůŶŝĞŷ
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝ͘tƉƌǌǇƉĂĚŬƵ
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych ƉŽĚĂđĚŽĚĂƚŬŽǁŽŬǁŽƚħͿ

ǌƉŽĚĂƚŬƵŽĚƚŽǁĂƌſǁŝƵƐųƵŐ
ǌŽƉųĂƚǇƐŬĂƌďŽǁĞũ
ǌŽƉųĂƚƐČĚŽǁǇĐŚ
ǌŝŶŶǇĐŚǌǁŽůŶŝĞŷ͕ũĂŬŝĐŚ͗ƌƚ͘ 17 ust. 1 pkt 6c updop
Art. 17 ust. 1 pkt 40 updop
Art. 17 ust. 1 pkt 47 updop
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ
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Ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌǌĞǌũĞĚŶŽƐƚŬŝƉƵďůŝĐǌŶĞũ
ƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝǌũŝŽƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ͕ǌŐŽĚŶŝĞǌĂƌƚ͘ϮϯĂ
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
ǁųĂƐŶŽƑđ
ϯ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďǇĐŝĂŶĂƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚǌĂƐĂĚĂĐŚ
ƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐǌǇƐƚĞŐŽŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǌǌĂƐŽďƵ
^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďǌĂǁĂƌųĂŶĂ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐǇũŶǇĐŚǁĂƌƵŶŬĂĐŚǌƉŽĚŵŝŽƚĂŵŝƉƵďůŝĐǌŶǇŵŝƵŵŽǁǇƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĂ͕
ŶĂũŵƵ͕ĚǌŝĞƌǏĂǁǇůƵďƵǏǇĐǌĞŶŝĂŝƉƌǌǇƐųƵŐƵũĞũĞũw odniesieniu do tych
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
;EĂůĞǏǇǁƐŬĂǌĂđũĞĚŶČůƵďǁŝħĐĞũƉŽǌǇĐũŝͿ

ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞǁŝĞĐǌǇƐƚĞ
najem
ƵǏǇƚŬŽǁĂŶŝĞ
ƵǏǇĐǌĞŶŝĞ
ĚǌŝĞƌǏĂǁĂ
ŶŝĞŬŽƌǌǇƐƚĂųĂ

s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
;EĂůĞǏǇƵǁǌŐůħĚŶŝđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇ;ĞƚĂƚůƵď
ĐǌħƑđĞƚĂƚƵͿǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ͕ŶĂǁĞƚũĞǏĞůŝŽďĞĐŶŝĞŶŝĞƐČũƵǏǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

45 osób

ϭ͘Ϯ͘WƌǌĞĐŝħƚŶĂůŝĐǌďĂǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁƉƌǌĞůŝĐǌĞŶŝƵŶĂ
ƉĞųŶĞĞƚĂƚǇ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞǌĂƚƌƵĚŶŝĞŶŝĞŶĂůĞǏǇǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƐƚŽƐƵŶŬƵƉƌĂĐǇǁ
ƉŽƐǌĐǌĞŐſůŶǇĐŚŵŝĞƐŝČĐĂĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ;ǁƌĂǌǌƵųĂŵŬĂŵŝŽĚƉŽǁŝĂĚĂũČĐǇŵŝĐǌħƑĐŝĞƚĂƚƵ͕ŶƉ͘Ϭ͕ϱϬǁ
ƉƌǌǇƉĂĚŬƵŽƐŽďǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶĞũŶĂƉſųĞƚĂƚƵͿ͕ĚŽĚĂđĚŽƐŝĞďŝĞƐƵŵǇǌĂƚƌƵĚŶŝŽŶǇĐŚǌϭϮŵŝĞƐŝħĐǇŝƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌϭϮ͘tǇŶŝŬ
ǁƉŝƐĂđǌĚŽŬųĂĚŶŽƑĐŝČĚŽϮŵŝĞũƐĐĂƉŽƉƌǌĞĐŝŶŬƵͿ

ϭ͘ϯ͘>ŝĐǌďĂŽƐſďǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƑǁŝĂĚĐǌČĐǇĐŚƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
;:ĞǏĞůŝŬŝůŬĂƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚďǇųŽǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌũĞĚŶČŽƐŽďħ͕ƚŽĚĂŶĂŽƐŽďĂƉŽǁŝŶŶĂďǇđƉŽůŝĐǌŽŶĂƚǇůŬŽƌĂǌͿ

40,50 etatów

43 osób

Ϯ͘ǌųŽŶŬŽǁŝĞ

Ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐǌųŽŶŬſǁ
42 osób fizycznych
Ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂĐǌųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚǌŝĞŷƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ
0 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
ϯ͘ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂŬŽƌǌǇƐƚĂųĂǌĞƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇ
;ŐŽĚŶŝĞǌƵƐƚĂǁČǌĚŶŝĂϮϰŬǁŝĞƚŶŝĂϮϬϬϯƌ͘ŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽŝŽǁŽůŽŶƚĂƌŝĂĐŝĞ͕ǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌĂŵŝƐČŽƐŽďǇ
ĨŝǌǇĐǌŶĞ͕ŬƚſƌĞŽĐŚŽƚŶŝĐǌŽŝďĞǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇŬŽŶƵũČƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚƚĞŐŽ͕ĐǌǇƐČƚŽ
ŽƐŽďǇŶŝĞǌǁŝČǌĂŶĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũČ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũĐǌǇ
ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĞǁųĂĚǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝͿ

ϯ͘Ϯ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ ƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐŬƌſƚƐǌǇŶŝǏϯϬ
dni
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

Druk: NIW-CRSO

0 osób

7

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ

0 osób

b) inne osoby

0 osób

Druk: NIW-CRSO

8

3.3͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ przez okres od 30 dni do 6
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

ϯ͘ϰ͘>ŝĐǌďĂǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌǇǁǇŬŽŶƵũČĐǇĐŚƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉƌǌĞǌŽŬƌĞƐ ĚųƵǏƐǌǇŶŝǏϲ
ŵŝĞƐŝħĐǇ
;<ĂǏĚǇǁŽůŽŶƚĂƌŝƵƐǌƉŽǁŝŶŝĞŶďǇđůŝĐǌŽŶǇƚǇůŬŽƌĂǌ͕ŶŝĞǌĂůĞǏŶŝĞŽĚůŝĐǌďǇƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚŶĂƌǌĞĐǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝK<ǁ
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

ĂͿĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ƉƌĂĐŽǁŶŝĐǇŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ŽƐŽďǇƑǁŝĂĚĐǌČĐĞƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
ƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ĐǌųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ
b) inne osoby

20 osób

0 osób
20 osób

300 osób

0 osób
300 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
ϭ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ
ĂͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ
- wynagrodzenie zasadnicze
- nagrody

w
tym:

- premie
ͲŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ
ďͿǌƚǇƚƵųƵƵŵſǁĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶǇĐŚ

Ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ͕ǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČ
ƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ
w
tym:

ĂͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á
]á

ďͿǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

]á

ϯ͘BČĐǌŶĂŬǁŽƚĂǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵŽƌĂǌŽƐŽďŽŵ
ƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũǁǌǁŝČǌŬƵǌƉƌŽǁĂĚǌŽŶČƉƌǌĞǌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŐŽƐƉŽĚĂƌĐǌČ

]á

4͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
;ďǇŽŬƌĞƑůŝđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŵŝĞƐŝħĐǌŶĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞŶĂůĞǏǇ͗1͘ǌƐƵŵŽǁĂđǁƐǌǇƐƚŬŝĞŬǁŽƚǇǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷǁǇƉųĂĐŽŶĞǁĐŝČŐƵ
ƌŽŬƵƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌĞŐŽ;ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇ
cywilnoprawne); 2͘ƉŽĚǌŝĞůŝđǌƐƵŵŽǁĂŶČŬǁŽƚħƉƌǌĞǌ12;ŵŝĞƐŝħĐǇͿ3͘ƉŽĚǌŝĞůŝđƉƌǌĞǌůŝĐǌďħĐǌųŽŶŬſǁǌĂƌǌČĚƵͿ

5͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŽƌŐĂŶƵ
ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌ
umowy cywilnoprawne

]á

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

6͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽĐǌųŽŶŬŽŵŝŶŶǇĐŚ͕
ŶŝǏŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)

7͘tǇƐŽŬŽƑđƉƌǌĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽŵ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚ 4-6͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞ
ǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌŽƐŽďŽŵƑǁŝĂĚĐǌČĐǇŵƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞ
umowy cywilnoprawnej

]á

;ǌŐŽĚŶŝĞǌŽďũĂƑŶŝĞŶŝĞŵǌƉƵŶŬƚƵ4)
Druk: NIW-CRSO
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ϴ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵǌĂƌǌČĚǌĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϵ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŽƌŐĂŶƵŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ǁůŝĐǌĂũČĐǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϬ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ĐǌųŽŶŬŽǁŝŝŶŶǇĐŚŶŝǏŽƌŐĂŶǌĂƌǌČĚǌĂũČĐǇ͕ŬŽŶƚƌŽůŝůƵďŶĂĚǌŽƌƵ͕ŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŽƌĂǌƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ

]á

ϭϭ͘tǇƐŽŬŽƑđŶĂũǁǇǏƐǌĞŐŽ;ũĞĚŶŽƐƚŬŽǁĞŐŽͿŵŝĞƐŝħĐǌŶĞŐŽǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ƉƌĂĐŽǁŶŝŬŽǁŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ͕ǌƉŽŵŝŶŝħĐŝĞŵǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷŽƐſď͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂǁƉŬƚϴͲϭϬ͕ǁůŝĐǌĂũČĐ
ǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĞǌĂƐĂĚŶŝĐǌĞ͕ŶĂŐƌŽĚǇ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂ͕ŽƌĂǌǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŶŝĂǁǇƉųĂĐŽŶĞŐŽ
ŽƐŽďŝĞƑǁŝĂĚĐǌČĐĞũƵƐųƵŐŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁǇĐǇǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ

]á

ϭϮ͘ŽĚĂƚŬŽǁĞƵǁĂŐŝĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđŝŶĨŽƌŵĂĐũĞĚŽƚǇĐǌČĐĞǁǇŶĂŐƌŽĚǌĞŷ͕ŽŬƚſƌǇĐŚŵŽǁĂ
w pkt 1-11͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉŽǏǇĐǌŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵ

ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƵĚǌŝĞůĂųĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
Ϯ͘tǇƐŽŬŽƑđƵĚǌŝĞůŽŶǇĐŚƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ

Ϭ͕ϬϬǌų

ϯ͘^ƚĂƚƵƚŽǁĂƉŽĚƐƚĂǁĂƉƌǌǇǌŶĂŶŝĂƉŽǏǇĐǌĞŬƉŝĞŶŝħǏŶǇĐŚ
s///͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝǌůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƉƵďůŝĐǌŶĞũǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌǌČĚƵƚĞƌǇƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚŐųſǁŶǇĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ

Kwota

1 Cele statutowe

Cele statutowe

Gmina Puck

ϱϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

2 Cele statutowe

Cele statutowe

Gmina Jastarnia

ϮϭϬϬϬ͕ϬϬǌų

3 Cele statutowe

Cele statutowe

Gmina Krokowa

ϯϬϬϬ͕ϬϬǌų

4 Cele statutowe

Cele statutowe

Gmina Luzino

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬǌų

5 Cele statutowe

Cele statutowe

Miasto Puck

ϰϱϬϬ͕ϬϬǌų

6 Cele statutowe

Cele statutowe

Miasto Wejherowo

ϱϱϬϬ͕ϬϬǌų

7 Cele statutowe

Cele statutowe

Powiat Puck

ϰϵϬϬ͕ϬϬǌų

8 Cele statutowe

Cele statutowe

Gmina Reda

ϯϲϬϬ͕ϬϬǌų

9 Cele statutowe

Cele statutowe

Miasto Rumia

ϯϭϰϱ͕ϱϲǌų

10 Cele statutowe

Cele statutowe

Gmina Szemud

ϮϬϬϬ͕ϬϬǌų

11 Cele statutowe

Cele statutowe

'ŵŝŶĂtųĂĚǇƐųĂǁŽǁŽ

12 Cele statutowe

Cele statutowe

DŝĂƐƚŽ>ħďŽƌŬ

ϭϬϬϬϬ͕ϬϬǌų
ϰϱϬϬ͕ϬϬǌų

ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂĚĂŶŝĂǌůĞĐŽŶĞƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝ
ƌǌČĚŽǁĞũůƵďƉĂŷƐƚǁŽǁĞĨƵŶĚƵƐǌĞĐĞůŽǁĞ

Druk: NIW-CRSO
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ϰ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂĚĂŷŝŬǁŽƚĚŽƚĂĐũŝŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp
Nazwa zadania
Cel(-e) zadania
EĂǌǁĂŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝ
;EĂůĞǏǇƉŽĚĂđŶĂǌǁħǌĂĚĂŶŝĂ͕ũĞŐŽŐųſǁŶǇ;ͲĞͿĐĞů;ͲĞͿ͕ŶĂǌǁħŽƌŐĂŶƵƵĚǌŝĞůĂũČĐĞŐŽĚŽƚĂĐũŝŽƌĂǌŬǁŽƚħƉƌǌǇǌŶĂŶĞũĚŽƚĂĐũŝͿ
1 Aktywator 06.01 i Aktywator Aktywizacja osób bezrobotnych hƌǌČĚDĂƌƐǌĂųŬŽǁƐŬŝtŽũĞǁſĚǌƚǁĂ
6.02
ŝŶŝĞƉĞųŶŽƐƉƌĂǁŶǇĐŚ
DĂųŽƉŽůƐŬŝĞŐŽĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚ
ĂƌǌČĚǌĂŶŝĂWƌŽŐƌĂŵĂŵŝ
Operacyjnymi

Kwota
ϯϯϯϬϲ͕ϬϬǌų

/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚǇĐǌČĐĂƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚƉƌǌĞǌŽƌŐĂŶŝǌĂĐũħƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵǌĂŵſǁŝĞŷ
publicznych
;EĂůĞǏǇǁƉŝƐĂđƌĞĂůŝǌŽǁĂŶĞǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞǁƌŽǌƵŵŝĞŶŝƵƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵƐƚǇĐǌŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ʹWƌĂǁŽǌĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐǌŶǇĐŚŽƌĂǌƚĞ͕ĚŽ
ŬƚſƌǇĐŚŶŝĞƐƚŽƐƵũĞƐŝħƉƌǌĞƉŝƐſǁǁǁ͘ƵƐƚĂǁǇ͕ŶƉ͘ǌĂŵſǁŝĞŶŝĂ͕ŬƚſƌǇĐŚǁĂƌƚŽƑđŶŝĞƉƌǌĞŬƌŽĐǌǇųĂǁǇƌĂǏŽŶĞũǁǌųŽƚǇĐŚƌſǁŶŽǁĂƌƚŽƑĐŝŬǁŽƚǇϭϰ
000 euro)

ϭ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂǁĐǌǇŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƌĞĂůŝǌŽǁĂųĂǌĂŵſǁŝĞŶŝĂƉƵďůŝĐǌŶĞ

Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŶĂƚĞŵĂƚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚǌĂŵſǁŝĞŷŝŬǁŽƚŽƚƌǌǇŵĂŶǇĐŚŶĂŝĐŚƌĞĂůŝǌĂĐũħ
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵǌƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
ϭ͘tǇŬĂǌƐƉſųĞŬ͕ǁŬƚſƌǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉŽƐŝĂĚĂĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬйƵĚǌŝĂųſǁůƵďĂŬĐũŝǁŬĂƉŝƚĂůĞǌĂŬųĂĚŽǁǇŵůƵďĐŽŶĂũŵŶŝĞũϮϬй
ŽŐſůŶĞũůŝĐǌďǇŐųŽƐſǁǁŽƌŐĂŶŝĞƐƚĂŶŽǁŝČĐǇŵƐƉſųŬŝ

Lp.

EĂǌǁĂƐƉſųŬŝ

REGON

^ŝĞĚǌŝďĂƐƉſųŬŝ

йƵĚǌŝĂųſǁ
йƵĚǌŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐǌďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐǇ

Liczba kontroli

1 ĂŬųĂĚhďĞǌƉŝĞĐǌĞŷ^ƉŽųĞĐǌŶǇĐŚ

1

2 WĂŷƐƚǁŽǁǇWŽǁŝĂƚŽǁǇ/ŶƐƉĞŬƚŽƌ^ĂŶŝƚĂƌŶǇǁWƵĐŬƵ

3

ϰ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐũĂƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁǇǌĚŶŝĂϮϵ
ǁƌǌĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝůƵďƌŽǌƉŽƌǌČĚǌĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁǌĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁ
ƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČǌŬƵďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁǇĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝƉŽǏǇƚŬƵƉƵďůŝĐǌŶĞŐŽ

5. Dodatkowe informacje
;DŽǏŶĂǁƉŝƐĂđǁƉŽŶŝǏƐǌĞƉŽůĞŝŶŶĞŝŶĨŽƌŵĂĐũĞ͕ŬƚſƌǇŵŝŽƌŐĂŶŝǌĂĐũĂĐŚĐŝĂųĂďǇƉŽĚǌŝĞůŝđƐŝħǌŽƉŝŶŝČƉƵďůŝĐǌŶČͿ

2UJDQL]DFMDX]\VNDáDSR]\W\ZQąRSLQLĊ%LHJáHJR5HZLGHQWD]EDGDQLDVSUDZR]GDQLDILQDQVRZHJR]DURN

/ŵŝħŝŶĂǌǁŝƐŬŽŽƐŽďǇƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶĞũ
lub imiona i nazwiska osób
ƵƉŽǁĂǏŶŝŽŶǇĐŚĚŽƐŬųĂĚĂŶŝĂ
ŽƑǁŝĂĚĐǌĞŷǁŽůŝǁŝŵŝĞŶŝƵŽƌŐĂŶŝǌĂĐũŝ

Druk: NIW-CRSO

Dyr. Hospicjum Anna Jochim-Labuda
Dyr. Operacyjny Alicja Makowska
Dyr. Rozwoju M.Regosz-Kaczkowska

ĂƚĂǁǇƉĞųŶŝĞŶŝĂƐƉƌĂǁŽǌĚĂŶŝĂ
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