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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina PUCK

Powiat PUCKI

Ulica PRZEBENDOWSKIEGO Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość PUCK Kod pocztowy 84-100 Poczta PUCK Nr telefonu 698677379

Nr faksu E-mail 
i.kabecka@pozytywneinicjatywy.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-03-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22158135900000 6. Numer KRS 0000404767

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

ARKADIUSZ GAWRYCH PREZES TAK

IRENA KABECKA WICEPREZES ZARZĄDU TAK

SEBASTIAN KRAWCZYK WICEPREZES ZARZĄDU TAK

PIOTR SZELĄG WICEPREZES ZARZĄDU TAK

PAWEŁ PUSTELNIK 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

JOANNA KOSIŃSKA CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

MARIUSZ RUBASZEWSKI CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

DARIUSZ PADO CZŁONEK KOMISJI 
REWIZYJNEJ

TAK

FUNDACJA POZYTYWNE INICJATYWY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) wspieranie organizacji pozarządowych, 
2) wspieranie rozwoju gospodarczego powiatu puckiego, w tym między 
innymi działalności edukacyjnej w zakresie przedsiębiorczości , promocji 
przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 
3) opieka nad dziećmi do lat 3, 
4) wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, 
5) wspieranie dostępu do informacji dla mieszkańców, 
6) wspieranie wolontariatu, 
7) prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia i 
ratowania życia, 
8) wspieranie rozwoju profilaktyki , lecznictwa i rehabilitacji medycznej 
oraz kształtowania postaw prozdrowotnych, 
9) opieka nad osobami starszymi , organizowanie i prowadzenie domu 
seniora, 
10) popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, zwłaszcza 
pomoc społeczna.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Cele Fundacji realizowane są przez:
a.  prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości, 
b.  prowadzenie działalności w zakresie aktywizacji społecznej i 
zawodowej, promocji zatrudnienia, działalności informacyjnej i 
edukacyjnej, c.  prowadzenie gazety informacyjnej powiatu puckiego, 
d.  prowadzenie radia informacyjnego powiatu puckiego, 
e.  upowszechnianie idei wolontariatu, 
f.   pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji 
publicznych, firm i osób prywatnych w Polsce i zagranicą, 
g.  organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o 
charakterze charytatywnym, 
h.  organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych, 
i.   działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 
j.   Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, starszych i 
zagrożonych utratą zdrowia lub życia, w tym działalność Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, 
k.  Organizowanie akcji pomocy chorym z udziałem innych podmiotów, 
l.   Organizowanie i finansowanie zakupu, przekazywanie otrzymanego od 
darczyńców niezbędnego do ochrony i ratowania zdrowia lub życia sprzętu 
medycznego, 
m. Organizowanie i inicjowanie spotkań promujących zdrowy styl życia, 
n.  Pomoc finansowa w zakupie lub zakup aparatury medycznej, urządzeń i 
sprzętu pomocniczego, 
o.  Ochronę i promocję zdrowia, 
p.  Współpraca ze środowiskami medycznymi i innymi naukowymi w 
zakresie działalności wyżej określonej, 
q. Udzielanie chorym świadczeń finansowych i rzeczowych, 
r.  Świadczenie całodobowych usług bytowych, opiekuńczych i 
pielęgnacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu 
niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego mieszkającym w 
domu przez krótki i dłuższy okres, 
s. Prowadzenie działalności wydawniczej materiałów szkoleniowych, 
biuletynów, kalendarzy i innych wydawnictw służących celom statutowym 
t. Świadczenie dziennych usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych 
osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze 
schorzeniami wieku podeszłego, 
u. Świadczenie usług rehabilitacyjnych osobom starszym mieszkającym w 
domu, w. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych osobom starszym o 
różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku 
podeszłego, 
y.  Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom 
starszym, 
z.  Zapewnienie dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego dla osób chorych i 
starszych; 
ż.  Zbieranie środków na cele charytatywne dla innych podmiotów, 
ź.  Inicjowanie i rozwijanie współpracy z władzami samorządowymi i 
rządowymi sprzyjającej celom Fundacji

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Fundacja Pozytywne Inicjatywy w roku 2018 prowadziła punkt przedszkolny, 3 przedszkola niepubliczne oraz 4 przedszkola 
publiczne, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz realizowała następujące projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej: 

"SZANSA NA ROZWÓJ" – projekt zakończony w sierpniu 2018 r. Podniesienie kompetencji osób odpowiedzialnych za opiekę 
instytucjonalną nad dziećmi do lat 3 w makroregionie północno - zachodnim", „Pozytywne Biuro Karier"-projekt zakończony w 
marcu 2018r., "Pozytywne Przedszkola Pomorza", "Pozytywne żłobki na Śląsku ”, „Pozytywne żłobki w Małopolsce ”, „System 
Aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim AKTYWATOR", „System Aktywizacji społeczno-zawodowej  w powiecie 
puckim AKTYWATOR". 

Przedszkole "Pozytywka" kontynuowało swoją działalność w wynajmowanych pomieszczeniach budynku Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zapewniając miejsca dla 50 dzieci. Przedszkole przy Urzędzie Marszałkowskim 
pozwala pracownikom urzędu na zapewnienie opieki dzieciom blisko miejsca pracy a także na zaoszczędzenie czasu 
potrzebnego na dojazdy. Przedszkole finansowane jest z opłat rodziców oraz dotacji oświatowej Urzędu Miasta Gdańska. 

W roku 2018 swoją działalność kontynuował Punkt Przedszkolny nr 56 w Redzie zapewniając miejsca dla 15 dzieci w wieku od 3 
do 6 lat. Punkt prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną bez rocznego przygotowania przedszkolnego. 
Działalność punktu przedszkolnego jest finansowana z opłat rodziców za czesne oraz dotacji oświatowej otrzymywanej z Miasta 
Redy. 

W ramach projektu „Pozytywne Przedszkola Pomorza” w roku 2017 powstały cztery publiczne przedszkola w Gdańsku, które w 
roku sprawozdawczym kontynuowały swoją działalność zapewniając łącznie 925 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku zwiększyło liczbę miejsc z 300 do 375. Do sierpnia 2018 r. funkcjonowanie 3 
przedszkoli było finansowane z projektu, którego celem było zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej oraz 
poprawa jakości edukacji przy jednoczesnym wsparciu rodziców/opiekunów. Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 otrzymywało 
dotacje oświatową Urzędu Miasta Gdańska a w ramach projektu realizowało część zajęć dla dzieci. Od września 2018 r. 
pozostałe trzy publiczne przedszkola również na swoją działalność otrzymywały dotację oświatową z Miasta Gdańska.

Projekt „Pozytywne żłobki na Śląsku” realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia. 
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i prowadzenie 5 
placówek opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2018 w takich miejscowościach jak: Sosnowiec, Ruda 
Śląska, Gliwice, Rybnik, Zabrze. 

Projekt „Pozytywne żłobki w Małopolsce ” – którego głównym celem jest poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do 
lat 3 poprzez stworzenie i prowadzenie 3 placówek (168 nowych miejsc) opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Krakowa. W 
ramach działań komplementarnych otwarto również Pozytywne Przedszkole "Departament Uśmiechu" przy Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie. 

Projekt p.n.: „System Aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim AKTYWATOR ” realizowany w partnerstwie z 
Fundacją Forum Aktywności Obywatelskiej, Stowarzyszeniem „Aktywny Puck”, Puckim Hospicjum im. Św. Ojca Pio, Fundacją 
Centrum Integracji Społecznej, Powiatem Puckim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku. Celem projektu jest 
zwiększenie dostępności do miejsc świadczenia usług społecznych na terenie powiatu puckiego poprzez realizacje zadań z 
zakresu zapewnienia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niesamodzielnych, wsparcie ich rodzin i opiekunów, integracja 
osób usamodzielnionych. 

Projekt p.n. „System Aktywizacji społeczno-zawodowej w powiecie puckim AKTYWATOR ” realizowany w partnerstwie z 
Fundacją Forum Aktywności Obywatelskiej, Stowarzyszeniem „Aktywny Puck”, Puckim Hospicjum im. Św. Ojca Pio, Fundacją 
Centrum Integracji Społecznej, Powiatem Puckim - Powiatowym Urzędem Pracy w Pucku. Celem projektu jest zwiększone 
zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu uzyskują kwalifikacje 
zawodowe, mają zapewnioną pomoc w podjęciu zatrudnienia lub założenia własnej działaności.    

"Fala Dobra" to projekt zainicjowany przez Pozytywne Inicjatywy w 2011 roku. Jego celem jest niesienie pomocy innym przez 
dzieci i młodzież uczęszczające do placówek prowadzonych przez organizacje. Dochód ze sprzedaży przeznaczony był na 
wsparcie Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio.

Druk: NIW-CRSO 4



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

1800

20

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja Pozytywne Inicjatywy w roku 2018
 prowadziła Punkt Przedszkolny nr 56 w 
Redzie, 3 przedszkola niepubliczne: Małe 
Morze w Pucku, Radosna Przystań w 
Swarzewie oraz Pozytywka w Gdańsku a 
także  4 przedszkola publiczne w Gdańsku 
zapewniające 925 miejsc dla  dzieci.
Wychowanie przedszkolne, którego celem 
jest wspieranie rozwoju dziecka i 
przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w 
szkole. Wychowanie przedszkolne jest 
prowadzone w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz innych formach wychowania 
przedszkolnego. Przedszkola publiczne 
realizują podstawę programową zgodnie z 
którą opieka  jest bezpłatna. Za każdą 
dodatkową godzinę powyżej 5 godzin 
określonej podstawy programowej 
pobierana jest opłata zgodna z uchwałą 
Rady Miasta Gdańska i wynosiła 1 zł za 
każdą kolejną godzinę pobytu dziecka w 
placówce

85.10.Z 1 457,50 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Opieka dzienna nad dziećmi. Działalność 
żłobków, pozostała opieka dzienna nad 
dziećmi. Fundacja prowadziła żłobki na 
terenie województwa śląskiego w roku 
2018  zapewniając miejsca opieki dla 134 
dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni 
mogli podjąć pracę po przerwie związanej z 
urodzeniem dziecka i/lub wychowujących 
dzieci do lat 3. Wsparciem zostały objęte 
osoby zatrudnione wychowujące dzieci do 
lat 3, a także osoby, które są poza rynkiem 
pracy ze względu na konieczność opieki nad 
dzieckiem. W żłobku w Krakowie 
sprawowano opiekę nad 171 dzieci w wieku 
do lat 3. Z możliwości skorzystania z opieki 
żłobka mogły skorzystać głównie osoby 
powracające/wchodząc e na rynek pracy, 
które obecnie w nim nie uczestniczyły ze 
względu na pełnienie funkcji opiekuńczych 
nad dziećmi do lat 3, czyli przebywające na 
urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, 
bierne zawodowo (pozostające na urlopie 
wychowawczym), oraz osoby pozostające 
bez pracy.

88.91.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 21 073 230,30 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 460 767,08 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 17 612 463,22 zł

3

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Działalność związana z przystosowaniem 
zawodowym osób bezrobotnych. Głównym 
celem działalności CIS jest odbudowywanie 
i podtrzymywanie u osób wykluczonych 
społecznie zdolności do samodzielnego i 
efektywnego pełnienia ról społecznych oraz 
samodzielnego poruszania się po rynku 
pracy, prowadzącego do zatrudnienia u 
pracodawców na własny rachunek lub w 
spółdzielni socjalnej. Realizacja programu 
reintegracji zawodowej i społecznej, 
wypracowanie aktywnego systemu 
wsparcia osób bezrobotnych w procesie 
nabywania kompetencji zawodowych i 
społecznych. Obszarem działania Centrum 
Integracji jest powiat pucki, gminy: Hel, 
Jastarnia, Puck-miasto, Władysławowo, 
Kosakowo, Krokowa, Puck. Każdy uczestnik 
jest objęty wsparciem z zakresu 
poradnictwa psychologicznego, doradztwa 
zawodowego, szkoleń ze sposobów 
aktywnego poszukiwania pracy, pisania 
dokumentów aplikacyjnych, prezentacji na 
rozmowach kwalifikacyjnych oraz podstawy 
przedsiębiorczości, a także szkoleń z obsługi 
programów komputerowych i internetu, 
może korzystać z kursów zawodowych, 
staży u pracodawców z terenu powiatu 
puckiego oraz pośrednictwa pracy.

88.99.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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 459 309,58 zł

2.4. Z innych źródeł 17 612 463,22 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 490,00 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 19 573 583,02 zł 1 490,00 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

0,00 zł 0,00 zł

19 310 321,23 zł 1 490,00 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 457,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

3 459 309,58 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 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -15 849 554,15 zł

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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

204 192,71 zł

0,00 zł

59 069,08 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 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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1.1. 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)

175 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)

132,20 etatów

20 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

0 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 7 084 043,63 zł

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

7 084 043,63 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

4 556,60 zł

0 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)

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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

6 777 180,10 zł

6 777 180,10 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 306 863,53 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 7 084 043,63 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8 946,33 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Fundacja otrzymała w okresie sprawozdawczym dotacje na:

1) prowadzenie przedszkoli
a) Gmina Miasta Gdańsk
b) Gmina Miasta Gdańsk 
c) Gmina Miasta Puck
d) Urząd Gminy Puck 
e) Gmina Miasta Reda

2) prowadzenie żłobków
a) Urząd Miasta Rybnik 
b) Urząd Miasta Zabrze 
c) Urząd Miasta Gliwice 
d) Urząd Miasta Ruda Śląska 
e) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
f) Wojewódzki Urząd Pracy 
g) Wojewoda Województwa Śląskiego 
h) Wojewoda Województwa Małopolskiego 
i) Gmina Miasta Kraków 
i inne.

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Pozytywne Inicjatywy-Edukacja 
Sp. z o.o.

221092650          
 

ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck 50,00 50,00

2 Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
Powszechna Edukacja Sp. Z o.o.

221602848          
 

ul.Przebendowskiego 12, 84-100 Puck 100,00 100,00

3 Pozytywne Inicjatywy Puck Sp. 
z o.o.

221605700          
 

ul. Kmdr. E. Szystowskiego 10, 84-100 
Puck

100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2

2 Urząd Miasta w Krakowie 3

3 Urząd Miasta Zabrze 1

4 Urząd Miasta Gliwice 1

5 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Arkadiusz Gawrych
Sebastian Krawczyk
Piotr Szeląg

Irena Kabecka
Paweł Pustelnik

Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-15
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