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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA EDUKACJI I WSPIERANIA RODZINY BRAMA

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE Powiat GDAŃSKI

Gmina PRUSZCZ 
GDAŃSKI

Ulica WOJSKA 
POLSKIEGO

Nr domu 8 Nr lokalu 

Miejscowość PRUSZCZ 
GDAŃSKI

Kod pocztowy 83-000 Poczta PRUSZCZ GDAŃSKI Nr telefonu 586917560

Nr faksu E-mail 
biuro@fundacjabrama.pl

Strona www www.fundacjabrama.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-04-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19292750600000 6. Numer KRS 0000164555
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) ANNA KRZYSZTOFORSKA – PREZES ZARZĄDU

KATARZYNA RUTKOWSKA – WICEPREZES ZARZĄDU
JAROSŁAW ADRYCH – WICEPREZES ZARZĄDU
PIOTR JANUSZEWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

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

LIDA BUJAK – KACZOR
MAŁGORZATA CZARNECKA – SZAFRAŃSKA: 
PRZEWODNICZĄCA RADY
IRENA KACZMAREK
DANUTA MADEJSKA
AGNIESZKA WIRPSZO

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

FUNDACJA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 
PUBLICZNEGO NA RZECZ OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI BĄDŹ 
OKREŚLONYCH GRUP PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W 
TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ LUB MATERIALNEJ, A W 
SZCZEGÓLNOŚCI USTANOWIONA JEST DLA REALIZACJI 
CELU SPOŁECZNIE UŻYTECZNEGO, JAKIM JEST POMOC 
POTRZEBUJĄCYM, W SZCZEGÓLNOŚCI RODZINOM, 
DZIECIOM I MŁODZIEŻY, OSOBOM CHORYM I 
NIEPEŁNOSPRAWNYM, LUDZIOM W PODESZŁYM WIEKU - 
POPRZEZ PODEJMOWANIE I WSPIERANIE INICJATYW NA 
RZECZ GODNEGO ŻYCIA KAŻDEGO CZŁOWIEKA.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

CELE FUNDACJI OKREŚLONE W § 6 W CAŁOŚCI MIESZCZĄ 
SIĘ W ZADANIACH DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNIE
UŻYTECZNEJ, PROWADZONEJ W SFERZE ZADAŃ 
PUBLICZNYCH, W NIŻEJ OKREŚLONYCH ZAKRESACH:
1) POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I 
OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ 
WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
2) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI 
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
3) DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ;
4) PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI 
NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU 
ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I 
KULTUROWEJ;
5) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I 
ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO;
6) OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA;
7) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
8) PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 
OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH 
ZWOLNIENIEM Z PRACY;
9) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I 
MĘŻCZYZN;
10) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU 
EMERYTALNYM;
11) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ 
GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI;
12) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ TECHNIKI, 
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WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ 
ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ;
13) DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;
14) NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I 
WYCHOWANIA;
15) WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY;
16) KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO;
17) WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ;
18) EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY 
DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO;
19) TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA;
20) PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO;
21) OBRONNOŚCI PAŃSTWA I DZIAŁALNOŚCI SIŁ ZBROJNYCH 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ;
22) UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW 
CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE 
DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI;
23) RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI;
24) POMOCY OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, 
KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZAGRANICĄ;
25) UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW;
26) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 
ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SPOŁECZEŃSTWAMI;
27) PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU;
28) POMOCY POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ;
29) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ KOMBATANTÓW I OSÓB 
REPRESJONOWANYCH;
30) PROMOCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ;
31) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, 
RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW 
DZIECKA;
32) PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM 
SPOŁECZNYM;
33) DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W 
ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE, W ZAKRESIE 
OKREŚLONYM W PKT 1-32.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

działalność charytatywnej

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw dziecka
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

KATOLICKIE SZKOŁY NIEPUBLICZNE
PROJEKTY CHARYTATYWNE ANIA, PAULINA
PROJEKTY EDUKACYJNE DZIECI, MŁODZIEŻ I RODZICE
FESTIWAL PIOSENKI
SPORT

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

305

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 KATOLICKIE SZKOŁY NIEPUBLICZNE IM. JANA 
PAWŁA II

PRUSZCZ GDAŃSKI 149
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

SZKOŁY PODSTAWOWE
GIMNAZJA
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.20.Z

85.31.A

85.10.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

SZKOŁY PODSTAWOWE
GIMNAZJA
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.20.Z

85.31.A

85.10.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 1 932 090,84 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 74 592,99 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 547 311,38 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 4 039,92 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 41 674,93 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 689 557,15 zł

11 186,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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678 371,15 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 888 818,82 zł

0,00 zł

8 745,00 zł

865,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10 143,60 zł

0,00 zł

869 065,22 zł

8. Z innych źródeł 0,00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 122 767,54 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 36 816,90 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 4 858,03 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Katolickie Szkoły Niepubliczne 4 000,00 zł
2 Projekt charytatywny: Paulina 612,53 zł
3 Projekt charytatywny: Ania 245,50 zł
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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 wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 551 210,93 zł 4 858,03 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

34 106,63 zł 858,03 zł

1 035 018,56 zł 4 000,00 zł

0,00 zł

469 444,89 zł 0,00 zł

1 600,00 zł 0,00 zł

12 640,85 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

1 Katolickie Szkoły Niepubliczne 4 000,00 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

40,0 osób

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. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

20,9 etatów

29,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)
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0,00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

0,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 983 115,68 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

909 863,85 zł

829 002,64 zł

nagrody

premie

6 000,00 zł

1 500,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 4 573,87 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 73 251,83 zł

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

983 115,68 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 962 521,16 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 20 594,52 zł

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

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

0,00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 187,34 zł

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

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

0,00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 321,26 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierali 
wynagrodzeń, chociaż statut daje taką możliwość.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 SZKOŁA DLA RODZICÓW – WASZTATY PSYCHOLOGICZNE 3 200,00 zł
2 AKADEMIA UMYSŁU – WARSZTATY POPULARNONAUKOWE 2 000,00 zł
3 W POSZUKIWANIU WIEDZY I PRZYGÓD – ZAJĘCIA REKREACYJNO-

DYDAKTYCZNE ORGANIZOWANE W RAMACH WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY

3 000,00 zł

4 KSN DLA NAJMŁODSZYCH – INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA UCZNIÓW Z 
KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

13 254,59 zł

5 KATOLICKIE SZKOŁY NIEPUBLICZNE – DOTACJA OŚWIATOWA 668 102,56 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Wynik na działalności odpłatnej:
Przychody z dz. odpłatnej: 1 547 311,38 zł 
Koszty prowadzenia dz. odpłatnej: 1 424 543,84 zł
w tym
- bezpośrednie dz. odpłatnej 1 035 018,56 zł
algorytm naliczania kosztów pośrednich w dz. odpłatnej: przychody z działalności odpłatnej do przychodów z całej 
działalności): 1 547 311,38 : 1 932 090,84 = 80,08 %
- koszty pośrednie odpowiadające dz. odpłatnej 482 085,74 zł * 80,08% = 389 525,28 zł
Wynik na dz. odpłatnej: 1 547 311,38 - 1 424 543,84 = 122 767,54
W związku z tym, że działalnością odpłatną jest prowadzenie szkoły na podstawie ustawy o oświacie, działalność 
odpłatna pożytku publicznego nie przekształca się w działalność gospodarczą.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Anna Krzysztoforska, prezes, 2.07.2013 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola pracowni EFS/MEN Kuratorium Oświaty 2012-03-15

2 Bieżąca kontrola sanitarna SANEPID 2012-05-14
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