Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

Narodowy Instytut
Wolności - Centrum
Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego

•
•
•
•

za rok 2019

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

2020-08-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

FUNDACJA POZYTYWNE INICJATYWY

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Gmina PUCK

Ulica PRZEBENDOWSKIEGO

Nr domu 12

Nr lokalu

Miejscowość PUCK

Kod pocztowy 84-100

Poczta PUCK

Nr telefonu 58 774 76 44

Nr faksu

E-mail biuro@pozytywneinicjatywy.pl Strona www www.pozytywneinicjatywy.pl

POLSKA

Województwo

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

2011-12-13

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego

2016-03-24

5. Numer REGON

22158135900000

7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

Druk: NIW-CRSO

POMORSKIE

6. Numer KRS

Powiat PUCKI

0000404767

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

ARKADIUSZ GAWRYCH

PREZES ZARZĄDU

TAK

IRENA KABECKA

WICEPREZES ZARZĄDU

TAK

PIOTR SZELĄG

WICEPREZES ZARZĄDU

TAK

SEBASTIAN KRAWCZYK

WICEPREZES ZARZĄDU

TAK

PAWEŁ PUSTELNIK

CZŁONEK ZARZĄDU

TAK

Imię i nazwisko

Funkcja

MARIUSZ RUBASZEWSKI

CZŁONEK KOMISJI
REWIZYJNEJ

TAK

DARIUSZ PADO

CZŁONEK KOMISJI
REWIZYJNEJ

TAK

JOANNA KOSIŃSKA

CZŁONEK KOMISJI
REWIZYJNEJ

TAK

Wpisany do KRS
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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
pomocy społecznej.

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

Druk: NIW-CRSO
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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, a 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 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

Druk: NIW-CRSO
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Fundacja kontynuowała działalność i prowadziła placówki żłobkowe i przedszkolne na terenie województwa pomorskiego,
śląskiego i małopolskiego. Kontynuowano również prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Fundacja otworzyła w styczniu 2019 r. Pozytywny żłobek nr 1 w Gdańsku przy ul. Ignacego Matuszewskiego 2, którego
powstanie i funkcjonowanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rządowego
programu Maluch+. 14.02.2019 Fundacja zawarła z Województwem Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu
„Pozytywny żłobku w Gdańsku – Piecki – Migowo”.
Od maja 2019 roku Fundacja rozpoczęła prowadzenie Pozytywny Żłobek Pozytywka ( 50 miejsc) i Pozytywne Przedszkole
Pozytywka w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 (55 miejsc). Obie placówki funkcjonują w ramach projektów
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w przypadku żłobka rządowego programu Maluch
+. Fundacja zawarła 24.06.2019 z Województwem Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu „Nowe – dodatkowe miejsca
w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku ” oraz umowę o dofinansowanie
projektu „Pozytywny Żłobek przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku ”. W konsekwencji otwarcia nowej placówki przy ul.
Augustyńskiego 1, w grudniu 2019 zlikwidowane zostało niepubliczne przedszkole Pozytywka przy ul. Okopowej 19 w Gdańsku.
Z końcem sierpnia 2019 zakończyła się realizacja projektu Pozytywne Żłobki w Małopolsce współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Po zakończeniu projektu placówki powstałe w Krakowie zaczęły funkcjonować w oparciu
o wpłaty rodziców, dotacje miejskie oraz dotacje z programu Maluch+. Również w sierpniu założony został Pozytywny Żłobek nr
2 w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej 23.
W okresie 1.12.2019-31.12.2019 Fundacja prowadziła zbiórkę publiczną Fala Dobra (Nr zbiórki 2019/5325/OR), a środki
zebrane w ramach zbiórki przekazano na pomoc dla krzywdzonych dzieci realizowaną przez Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę w Gdańsku, w szczególności na finansowanie terapii psychologiczno - pedagogicznej dzieci.
najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

Osoby fizyczne

1800

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby prawne

20

2.2. Informacje na temat
odbiorców innych, niż
wymienieni w pkt 2.1, na
rzecz których działała
organizacja

Nie dotyczy.

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Druk: NIW-CRSO
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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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną 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

Druk: NIW-CRSO
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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

Zapewnienie 825 miejsc w dla dzieci w
przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Fundację Pozytywne Inicjatywy na
terenie Gdańska. Przedszkola publiczne
realizują podstawę programową zgodnie z
którą opieka jest bezpłatna. Za każdą
dodatkową godzinę powyżej 5 godzin
nauka, szkolnictwo wyższe,
określonej podstawy programowej
edukacja, oświata i wychowanie
pobierana jest opłata zgodna z uchwałą
Rady Miasta Gdańska i wynosiła 1 zł za
każdą kolejną godzinę pobytu dziecka w
placówce. Wychowanie przedszkolne jest
prowadzone w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych oraz w szkołach
podstawowych.

85.10.Z

0,00 zł

2

Opieka dzienna nad dziećmi. Działalność
żłobków, pozostała opieka dzienna nad
dziećmi.
Fundacja prowadziła w 2019 roku 3 żłobki
na terenie Gdańska, 4 żłobki na terenie
Krakowa oraz 5 żłobków na terenie
województwa Śląskiego. Fundacja
nauka, szkolnictwo wyższe,
zapewniała w ten sposób opiekę dla dzieci, 88.91.Z
edukacja, oświata i wychowanie
których rodzice/opiekunowie prawni chcieli
podjąć pracę po przerwie związanej z
urodzeniem dziecka i/lub wychowujących
dzieci do lat 3. Wsparciem zostały objęte
również osoby pozostające bierne
zawodowo oraz osoby pozostające bez
pracy.

0,00 zł

3

Działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
Fundacja Pozytywne Inicjatywy
kontynuowała w 2019 roku funkcjonowanie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Pozytywnych Inicjatyw, prowadząc zajęcia
aktywizujące oraz edukacyjne dla osób 60+.
94.99.z
Dzięki organizacji Uniwersytetu Trzeciego
Wieku seniorzy są aktywizowani w życiu
społecznym. Uniwersytet Trzeciego Wieku
stwarza im możliwość ciągłego poszerzania
wiedzy, pobudza do aktywizacji społecznej
w interesie jednostki i ogółu, ułatwia
nawiązywanie przyjaźni, oraz zapewnia
możliwość dbania o kondycję fizyczną.

0,00 zł

działalność na rzecz osób w
wieku emerytalnym

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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
Druk: NIW-CRSO
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Lp.

Numer Kodu (PKD)

1

68.20.Z

Przedmiot i opis działalności
WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Przedmiotem działalności gospodarczej dla organizacji - Fundacji Pozytywne Inicjatywy jest
podnajem lokali, lub części pomieszczeń znajdujących się w tych lokalach. Lokale lub
pomieszczenia się z nich znajdujące są przeznaczone na prowadzenie punktów opieki nad
dziećmi do lat 3 oraz wychowanie przedszkolne od lat 3 do lat 6. W ramach punktów opieki i
wychowania przedszkolnego prowadzone są tam zajęcia edukacyjne i opiekuńczowychowawcze.

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)
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
c) przychody z działalności gospodarczej
d) przychody finansowe
e) pozostałe przychody

23 533 534,29 zł
0,00 zł
22 847 642,00 zł
671 784,98 zł
0,00 zł
14 107,31 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych

w
tym:

b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

Druk: NIW-CRSO

0,00 zł
17 769 147,49 zł
3 871 230,25 zł
475 900,00 zł
13 422 017,24 zł
0,00 zł
675 430,98 zł
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a) ze składek członkowskich
2.4. Z innych źródeł
b) z darowizn od osób fizycznych

3 646,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych

0,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

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

0,00 zł

w
tym:

0,00 zł

g) z działalności gospodarczej

671 784,98 zł
5 088 955,82 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

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

Koszty ogółem:

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

22 844 505,93 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

22 225 372,53 zł

0,00 zł

326 172,44 zł
63 539,39 zł
0,00 zł

0,00 zł

229 421,57 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego
Druk: NIW-CRSO

0,00 zł
622 269,47 zł
8

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
z podatku dochodowego od osób prawnych

0,00 zł

z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
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 od towarów i usług
z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień, jakich:
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.
własność
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)

użytkowanie wieczyste
najem
użytkowanie
użyczenie
dzierżawa
nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

243 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)

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)

162,00 etatów

217 osób

2. Członkowie

Druk: NIW-CRSO
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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)

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:

0 osób

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

0 osób

b) inne osoby

0 osób

Druk: NIW-CRSO
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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)

w
tym:

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

0 osób

b) inne osoby

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 w
okresie sprawozdawczym)

w
tym:

0 osób

0 osób

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

0 osób

b) inne osoby

0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym
a) z tytułu umów o pracę
- wynagrodzenie zasadnicze
- nagrody

w
tym:

7 674 471,71 zł
7 607 628,71 zł
66 843,00 zł

- premie

0,00 zł

- inne świadczenia

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością
pożytku publicznego
w
tym:

7 953 430,17 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

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

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

278 958,46 zł
7 674 471,71 zł
7 674 471,71 zł
0,00 zł
278 958,46 zł

0,00 zł

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

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

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

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

2 855,09 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)
Druk: NIW-CRSO
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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

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

7 933,89 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)

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

599 368,00 zł
Statut, dział III Majątek
Fundacji, § 4

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

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)

Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Kwota

1 Prowadzenie przedszkoli

Wychowanie przedszkolne

Urząd Miejski w Gdańsku

2 Prowadzenie Przedszkola

Wychowanie przedszkolne

Urząd Gminy Puck

156 647,79 zł

3 Prowadzenie przedszkola

Wychowanie przedszkolne

Gmina Miasta Puck

280 612,60 zł

4 Prowadzenie żłobka

Opieka nad dziećmi do lat 3

Gmina Miasta Reda

59 682,24 zł

5 Prowadzenie żłobka

Opieka nad dziećmi do lat 3

Urząd Miasta Rybnika

240 164,00 zł

6 Prowadzenie żłobka

Opieka nad dziećmi do lat 3

Miasto Zabrze

185 000,00 zł

7 Prowadzenie żłobka

Opieka nad dziećmi do lat 3

Gmina Sosnowiec

216 135,12 zł

8 Prowadzenie żłobka i
przedszkola

Opieka nad dziećmi do lat 3,
wychowanie przedszkolne

Gmina Miasta Kraków

543 492,40 zł

9 Prowadzenie żłobka

Opieka nad dziećmi do lat 3

Urząd Miasta Ruda Śląska

95 800,00 zł

10 Prowadzenie żłobka

Opieka nad dziećmi do lat 3

Urząd Miasta Gliwice

56 328,26 zł

11 523 526,08 zł

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)
Druk: NIW-CRSO
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Lp

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Kwota

1 Dotacja Maluch+

Opieka nad dziećmi w wieku do Pomorski Urząd Wojewódzki
lat 3

118 500,00 zł

2 Dotacja Maluch+

Opieka nad dziećmi w wieku do Małopolski Urząd Wojewódzki
lat 3

155 800,00 zł

3 Dotacja Maluch+

Opieka nad dziećmi w wieku do Śląski Urząd Wojewódzki
lat 3

201 600,00 zł

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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

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

Lp.

Nazwa spółki

REGON

Siedziba spółki

% udziałów
% udziału w ogólnej
lub akcji w
liczbie głosów
kapitale

1 Pozytywne Inicjatywy-Edukacja 221092650
Sp. z o.o.

ul. Przebendowskiego 12, 84-100
Puck

50,00

50,00

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

ul. Przebendowskiego 12, 84-100
Puck

100,00

100,00

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

100,00

100,00

221602848

3 Pozytywne Inicjatywy Puck Sp. 221605700
z o.o.
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Gliwice

1

2 Urząd Miasta Rybnika

1

3 Urząd Miasta Sosnowca

1

4 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

1

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)

Druk: NIW-CRSO
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej
lub imiona i nazwiska osób
upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu
organizacji

Druk: NIW-CRSO

Arkadiusz Gawrych,
Sebastian Krawczyk,
Piotr Szeląg,
Paweł Pustelnik

Data wypełnienia sprawozdania

2020-08-25
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