




BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-03-31

Marzena Kaszuba

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

Anna Jochim-Labuda,Alicja Makowska, Rafał Grądzki.

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

roku
poprzedniego

roku
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 28 997 060,52 19 036 198,66

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 6 835 467,62 10 308 973,84

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 22 161 592,90 8 034 410,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 692 814,82

B. Aktywa obrotowe 3 400 965,49 17 428 277,73

I. Zapasy 263 257,05 359 093,15

II. Należności krótkoterminowe 410 732,52 379 736,54

III. Inwestycje krótkoterminowe 2 707 974,78 16 662 978,10

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 001,14 26 469,94

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

AKTYWA razem 32 398 026,01 36 464 476,39

PASYWA

A. Fundusz własny 30 677 079,08 34 965 436,93

I. Fundusz statutowy 26 335 923,67 30 677 079,08

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00

IV. Zysk (strata) netto 4 341 155,41 4 288 357,85

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 720 946,93 1 499 039,46

I. Rezerwy na zobowiązania 309 852,71 382 033,89

II. Zobowiązania długoterminowe 48 315,34 85 732,38

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 246 468,98 819 414,64

IV. Rozliczenia międzyokresowe 116 309,90 211 858,55

PASYWA razem 32 398 026,01 36 464 476,39

Data zatwierdzenia: 2021-09-14

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-23



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

rachunkowości 

za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31

Data sporządzenia: 2021-03-31

Marzena Kaszuba

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

Anna Jochim-Labuda,Alicja Makowska, Rafał Grądzki.

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 za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 10 546 036,00 11 140 536,77

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 7 194 140,01 7 583 962,02

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 3 349 291,83 3 550 057,73

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 2 604,16 6 517,02

B. Koszty działalności statutowej 6 100 618,94 6 863 249,26

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 1 573 916,83 1 884 069,51

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 4 525 027,38 4 972 600,44

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 1 674,73 6 579,31

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 4 445 417,06 4 277 287,51

D. Przychody z działalności gospodarczej 250 610,99 233 071,64

E. Koszty działalności gospodarczej 259 000,23 256 309,77

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) -8 389,24 -23 238,13

G. Koszty ogólnego zarządu 532 044,08 669 839,85

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 3 904 983,74 3 584 209,53

I. Pozostałe przychody operacyjne 87 806,17 426 668,37

J. Pozostałe koszty operacyjne 72 349,81 18 622,13

K. Przychody finansowe 426 738,60 299 807,44

L. Koszty finansowe 4 302,29 3 705,36

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 4 342 876,41 4 288 357,85

N. Podatek dochodowy 1 721,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 4 341 155,41 4 288 357,85

Data zatwierdzenia: 2021-09-14

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-23



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony na dzień: 2020-12-31

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

Stan za

Wiersz Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 4 341 155,41 4 288 357,85

II. Korekty razem 0,00 0,00

1. Amortyzacja 214 097,75 473 753,87

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 -299 807,44

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -330 375,90 0,00

5. Zmiana stanu rezerw 309 852,71 72 181,18

6. Zmiana stanu zapasów -100 218,32 -75 654,28

7. Zmiana stanu należności 5 787,43 30 995,98

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów

396 103,64 -389 637,30

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 135 180,69 -604 734,97

10. Inne korekty 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) 4 971 583,41 3 495 454,89

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 330 375,90 22 426 990,34

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych

0,00 0,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym 330 375,90 22 426 990,34

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 330 375,90 22 426 990,34

- zbycie aktywów finansowych: 0,00 0,00

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00

- odsetki 330 375,90 299 807,44

- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 22 127 182,90

4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

II. Wydatki 4 901 372,98 11 967 441,91

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych

2 661 464,78 3 967 441,91

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym 2 239 908,20 8 000 000,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 2 239 908,20 8 000 000,00

- nabycie aktywów finansowych 2 239 908,20 8 000 000,00

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -4 570 997,08 10 459 548,43

(metoda pośrednia)

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-23



Sporządzono dnia:2021-03-31

Marzena Kaszuba

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

Anna Jochim-Labuda,Alicja Makowska, Rafał Grądzki.

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

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 0,00 0,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału

0,00 0,00

2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00

II Wydatki 0,00 0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00

8. Odsetki 0,00 0,00

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 0,00

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) 400 586,33 13 955 003,32

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 400 586,33 13 955 003,32

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu 2 307 388,45 2 707 974,78

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym 2 707 974,78 16 662 978,10

- o ograniczonej możliwości dysponowania 31 938,18 35 169,23

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-23



ZESTAWIENIE ZMIAN 
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzony na dzień: 2020-12-31

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

Dane na koniec

Wiersz Wyszczególnienie
roku

poprzedniego
roku

bieżącego

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26 335 923,67 30 677 079,08

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

- korekty błędów: 0,00 0,00

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26 335 923,67 30 677 079,08

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu: 20 434 935,25 26 335 923,67

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 5 900 988,42 4 341 155,41

a) zwiększenie (z tytułu:) 5 900 988,42 4 341 155,41

Przeznaczenie Uchwałą wyniku na kapitały w 100% 5 900 988,42 4 341 155,41

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

umorzenie udziałów (akcji) 0,00 0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 26 335 923,67 30 677 079,08

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 0,00

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00

- podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- pokrycia straty 0,00 0,00

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0,00 0,00

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

0,00 0,00

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

- zbycia środków trwałych 0,00 0,00

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

- korekty błędów 0,00 0,00

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5 800 988,41 4 341 155,41

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-23



Sporządzono dnia:2021-03-31

Marzena Kaszuba

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

Anna Jochim-Labuda,Alicja Makowska, Rafał Grądzki.

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

- podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 5 800 988,41 4 341 155,41

Przeksiegowanie na Fundusz Statutowy 5 800 988,41 4 341 155,41

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) 0,00 0,00

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

- korekty błędów 0,00 0,00

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

6. Wynik netto 0,00 0,00

a) zysk netto 4 341 155,41 4 288 357,85

b) strata netto 0,00 0,00

c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 30 677 079,08 34 965 436,93

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty)

0,00 0,00

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2021-09-23



Narodowy Instytut 

Wolności - Centrum 

Rozwoju 

Społeczeństwa 

Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności

                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;

• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;

• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;

• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-23

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 m.kaszuba@hospitium.org 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

2005-03-23

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 Czlonek Zarządu TAK

ALICJA MAKOWSKA Czlonek Zarządu TAK

RAFAŁ GRĄDZKI Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 

pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 

nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ZYGMUNT ORZEŁ Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maria Nowakowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jacek Jerzemowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Rafał Szlązak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

"PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO"

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-23 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. 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.

2. Celem Hospicjum jest realizowanie zadań sfery pożytku publicznego w 
zakresie działalności polegającej na udzielaniu wsparcia, w szczególności 
wsparcia psychologicznego:

a. osobom chorym, w tym chorym na nowotwór, zarówno w trakcie 

leczenia, jak i po jego zakończeniu, osobom niepełnosprawnym i innym 
osobom wymagającym wsparcia psychologicznego ze względu na swój 
stan zdrowia, 

b. dzieciom osieroconym, w szczególności z powodu śmierci rodzica w 
wyniku choroby nowotworowej,

c. rodzinom i osobom bliskim takich osób, a w przypadku dzieci, również 
opiekunom tych dzieci.

Cel jest w szczególności realizowany poprzez prowadzenie różnego 
rodzaju grup wsparcia, zapewniających terapie psychologiczne, w 
szczególności terapie grupowe. 

3. Celem Hospicjum jest także realizowanie zadań sfery pożytku 
publicznego w zakresie działalności zmierzającej do:
a. upowszechniania wiedzy społeczeństwa, w szczególności za 
pośrednictwem środków masowego przekazu i sieci Internet, na temat 
chorób nowotworowych i innych chorób oraz działalności Hospicjum oraz 
innych podobnych jednostek w Polsce i na Świecie, w szczególności w 
zakresie objawów chorób nowotworowych, sposobów leczenia i radzenia 

sobie w przypadku wykrycia choroby, działań niezbędnych do wykonania 
w celu zapewnienia opieki.

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 
r. poradnia profilaktyczno-lecznicza HIV i AIDS

s. 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
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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

4401

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie prowadzi Hospicjum Stacjonarne, Hospicjum Domowe i Poradnię Medycyny Paliatywnej, a także 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 wiedzy 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 2020 r. Puckie Hospicjum wykonało założenia planu rzeczowo-finansowego w ramach umowy z NFZ wraz z nadwykonaniami. 
Udzielono 1073 porady w Poradni Medycyny Paliatywnej, opieką domową objęto 198 pacjentów wraz z ich bliskimi, a w 

hospicjum stacjonarnym przebywało 167 pacjentów.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 

PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 

głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 

PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 

trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności

Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 

poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Działalność hospicyjna i Opieka Paliatywna:

1. 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.

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.

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.

94.99.Z 1 811 257,87 zł
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Lp.
 Sfera działalności pożytku 

publicznego
Przedmiot działalności

Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 

poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych

1
promocja i organizacja 

wolontariatu

Działalność hospicyjna i Opieka Paliatywna:

1. 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.

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.

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.

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
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2 400 488,82 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 550 057,73 zł

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) 12 100 084,22 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 583 962,02 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 550 057,73 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 233 071,64 zł

d) przychody finansowe 299 807,44 zł

e) pozostałe przychody 433 185,39 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.19.Z

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio 
jest:

a. handel detaliczny (kubki i książki)
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.

Dochód uzyskany z prowadzenia działalności gospodarczej przeznacza się na cele statutowe.

2 56.21.Z

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio 
jest: 

a. handel detaliczny (kubki i książki) 
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. Dochód uzyskany z prowadzenia działalności gospodarczej przeznacza się na cele 
statutowe.

3 85.60.Z

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio 
jest: 

a. handel detaliczny (kubki i książki) 
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. Dochód uzyskany z prowadzenia działalności gospodarczej przeznacza się na cele 
statutowe.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5 416 544,84 zł

2.4. Z innych źródeł 732 992,83 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

7 619 838,79 zł

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

1 811 257,87 zł

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

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

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

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 

dochodowego od 

osób fizycznych

1 Inwestycje budowlane 1 651 021,77 zł

2 Zakup środków trwałych 85 149,80 zł

3 Odpisy na  ZFŚS 74 046,30 zł

4 Szkolenia i usługi informatyczne 1 040,00 zł

1 Rozbudowa hospicjum stacjonarnego 1 651 021,77 zł

2 Zakup sprzętu dla  potrzeb pacjentów 85 149,80 zł

w
tym:

144 744,92 zł

3 258 642,17 zł

130 000,00 zł

16 670,64 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:

8 560,00 zł

4 511 566,31 zł

333 311,02 zł

330 035,87 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

233 071,64 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 5 699 892,51 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 422 542,71 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 4 277 349,80 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 811 726,37 zł 1 811 257,87 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 884 069,51 zł 1 811 257,87 zł

4 972 600,44 zł 0,00 zł

256 309,77 zł

3 705,36 zł

669 839,85 zł

25 201,44 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

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

0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -23 238,12 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 

zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  

podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

4 746 085,00 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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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)

56 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)

47,93 etatów

69 osób
1.3. 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 

fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 

osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 

przedstawiciele władz organizacji)

0 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 

okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 

tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 044 804,31 zł

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

4 000 135,56 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 

44 668,75 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)

12 488,32 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)  

3 231,02 zł

174 osób

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

okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 

miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 

okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 

tym:

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

0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 

tym:

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

b) inne osoby

3 osób

171 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 364 586,33 zł

2 682 973,27 zł

- nagrody

- premie

6 771,42 zł

87 245,36 zł

- inne świadczenia 587 596,28 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 680 217,98 zł

w 

tym:

w 

tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3 626 152,98 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 373 982,58 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

20 879,47 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)

Wypłacone wynagrodzenia zaliczone w Hospicjum do 
odpłatnej działalności pożytku publicznego dotyczą  
wyłącznie usług zakontraktowanych w NFZ. (zaznaczamy 
iż nie pobieramy żadnych świadczeń od chorych).Cała 
działalność NFZ jest ujęta w sprawozdawczości jako 
odpłatna, z uwagi na interpretację Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów- Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego 
DOB.PA.21.2018.KK

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 MIASTA RUMIA 2 000,00 zł

2 CELE STATUTOWE CELE STATUTOWE GMINA KROKOWA 3 500,00 zł

3 CELE STATUTOWE CELE STATUTOWE GMINA LUZINO 10 000,00 zł

4 CELE STATUTOWE CELE STATUTOWE GMINA MIASTA REDA 4 000,00 zł

5 CELE STATUTOWE CELE STATUTOWE GMINA MIASTA WEJHEROWO 7 000,00 zł

6 CELE STATUTOWE CELE STATUTOWE GMINA PUCK 50 000,00 zł

7 CELE STATUTOWE CELE STATUTOWE GMINA WŁADYSŁAWOWO 10 000,00 zł

8 CELE STATUTOWE CELE STATUTOWE GMINA MIASTA PUCK 15 900,00 zł

9 CELE STATUTOWE CELE STATUTOWE POWIAT PUCKI 7 600,00 zł

10 CELE STATUTOWE CELE STATUTOWE GMINA JASTARNIA 20 000,00 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

20 461,05 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 poddała się  badaniu sprawozdania finansowego za  rok 2020 i uzyskała opinie pozytywna.
Badanie przeprowadziła  Firma KPMG  Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k
00-189  Warszawa ul. Inflacka 4A.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 

upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu organizacji

Marzena Kaszuba - Główny księgowa
Anna Jochim-Labuda

Alicja Makowska
Rafał Grądzki

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

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

1 Usługi medyczne 
realizowane w ramach 

kontraktu z NFZ

usługi medyczne NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 3 258 642,17 zł

2021-09-23
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