
Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2014

• 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 2015-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina PRUSZCZ GDAŃSKI

Powiat 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

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 Krzysztoforska prezes zarządu TAK

Katarzyna Rutkowska wiceprezes zarządu TAK

Piotr Januszewski 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

Małgorzata Czarnecka - 
Szafrańska

przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Lida Bujak - Kaczor członek Rady Fundacji TAK

Irena Kaczmarek członek Rady Fundacji TAK

Danuta Madejska członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA EDUKACJI I WSPIERANIA RODZINY BRAMA

Druk: NIW-CRSO 1



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)                       
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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, 
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.
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

252

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE
Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama jest organem prowadzącym dla Zespołu Katolickich Szkół 
Niepublicznych im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim. W skład zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa 
oraz Gimnazjum. Szkoła w 2014 r. miała pod opieką także uczniów realizujących obowiązek nauki poza 
szkołą, w systemie edukacji domowej.
Ponadto podczas wakacji organizowane były półkolonie dla dzieci pozostających w domu.
2. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
W 2014 r. Fundacja zbierała środki na pomoc dla dwóch niepełnosprawnych osób z Pruszcza 
Gdańskiego, które następnie są były wykorzystywane na leczenie oraz pokrycie kosztów rehabilitacji. 
Fundacja otrzymała także darowiznę rzeczowa w postaci odzieży outletowej, która została przekazana 
na rzecz potrzebujących. 
3. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA
W Szkole uczą się dzieci z rodzin wielodzietnych, co zostało uwzględnione w systemie odpłatności za 
szkołę, aby umożliwić rodzinom z większą ilością dzieci korzystanie z edukacji  w szkole.
W 2014 r. kolejny raz Fundacja prowadziła nieodpłatne warsztaty dla rodziców Szkoła dla Rodziców. 
Projekt jest prowadzony od wielu lat i cieszy się ciągłym zainteresowanie rodziców pragnących 
świadomie i odpowiedzialnie wychowywać swoje dzieci. Podczas warsztatów, które są prowadzone 
przez specjalistów psychologów na podstawie wiedzy teoretycznej udaje się pokazać w praktyce jak 
reagować w sytuacjach trudnych, co robić by bardziej zrozumieć potrzeby dzieci, jak im pomóc w 
rozwoju.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej Działalność charytatywna 
dla osób chorych. Opieką 
Fundacji Edukacji i 
Wspieranie Rodziny 
BRAMA objęto dwie 
dziewczynki 
niepełnosprawne ze 
środowiska lokalnego. 
Zadaniem Fundacji było 
organizowanie zbiórek 
publicznych, pomoc w 
transporcie i wsparcie 
rehabilitacji, 
organizowanie wsparcia 
okołomedycznego dla 
dwóch dziewczynek 
niepełnosprawnych. Dla 
podopiecznych były 
prowadzone subkontach 
na których były 
gromadzone środki 
finansowe, wydatkowane 
następnie na wsparcie 
tych osób. Fundacja w 
swoich działaniach 
promowała i zachęcała do 
wsparcia finansowego 
osób potrzebujących 
pomocy.

88.99.Z

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Działalność charytatywna 
dla osób ubogich. 
Pozyskano z firmy 
prywatnej darowizny 
rzeczowej w postaci 
odzieży zimowej i letniej 
(m.in. koszulki, szorty, 
spodnie, sukienki kurtki). 
Odzież została przekazana 
do Hospicjum Dziecięcego 
w Gdańsku, część odzieży 
została przekazana na 
Ukrainę do grupy 
mieszkających tych 
Polaków. Część odzieży 
została także przekazana 
lokalnie osobom 
potrzebującym, 
znajdującym się w trudnej 
sytuacji finansowej. We 
współpracy ze Strażą 
Pożarną oraz Parafiami 
określono krąg odbiorców 
ze środowiska lokalnego - 
ubogich wymagających 
pomocy materialnej.

88.99.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także 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

Druk: NIW-CRSO 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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. 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej

Szkoła dla rodziców W 
2014 r. kolejny raz 
Fundacja prowadziła 
nieodpłatne warsztaty dla 
rodziców Szkoła dla 
Rodziców. Projekt jest 
prowadzony od wielu lat i 
cieszy się ciągłym 
zainteresowanie rodziców 
pragnących świadomie i 
odpowiedzialnie 
wychowywać swoje dzieci. 
Podczas warsztatów, które 
są prowadzone przez 
specjalistów psychologów 
na podstawie wiedzy 
teoretycznej udaje się 
pokazać w praktyce jak 
reagować w sytuacjach 
trudnych, co robić by 
bardziej zrozumieć 
potrzeby dzieci, jak im 
pomóc w rozwoju. 
Działanie jest realizowane 
dzięki wsparciu 
finansowemu Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański.

85.59.B
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie Szkoły 
Podstawowej w Klasach 
od I do VI. Klasy nie 
przekraczają liczby 20 
uczniów, co umożliwia 
indywidualizację 
nauczania na każdym z 
jego etapów. W szkole 
priorytetem jest 
nauczanie w sposób 
uwzględniający 
potrzeby i możliwości 
uczniów. W planie lekcji 
szkoła proponuje 
dodatkowe, poza 
minimum 
programowym, godziny 
lekcyjne, pozwalające 
uczniom nabycie 
dodatkowych 
umiejętności w zakresie 
języka obcego, sportu 
oraz niektórych innych 
przedmiotów różnych 
na poszczególnych 
etapach edukacji. Dla 
uczniów szkoły 
podstawowej 
prowadzona jest 
świetlica. Szkoła 
oferowała także 
uczniom kółka 
zainteresowań poza 
indywidualnym planem 
lekcji.

85.20.Z
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie 
gimnazjum z klasami od 
I do III. Poza Istotnym 
punktem edukacji jest 
na tym etapie 
kształcenie do pracy 
zespołowej poprzez 
nauczanie metodą 
projektów oraz 
warsztatów. Szkoła 
sukcesywnie 
rozbudowuje bazę 
komputerową, aby 
umożliwić uczniom 
korzystanie z form 
edukacji 
multimedialnej. W 
szkole w 2014 r. 
wprowadzono także 
platformę internetową 
umożliwiającą 
wykorzystywanie przez 
Uczniów i nauczycieli z 
narzędzi 
interaktywnych w 
procesie nauczania. 
Fundacja zapewnia 
kompleksowy rozwój 
uczniów również 
poprzez sport (zajęcia 
na basenie, tenis 
ziemny, stołowy oraz 
zajęcia w Sali 
gimnastycznej).

85.31.A
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie oddziału 
przedszkolnego w 
ramach Katolickich 
Szkół Niepublicznych. 
Oddział przedszkolny 
nie przekracza 20 osób. 
Fundacja objęła swoją 
opieką dzieci z Pruszcza 
Gdańskiego i okolic. 
Oprócz zajęć 
wymaganych w 
podstawie 
programowej 
zapewniono dodatkowe 
lekcje angielskiego. W 
każdym tygodniu 
uczniowie mają po 3 
godziny lekcyjne. 
Dbając o 
wszechstronny rozwój 
dzieci zmodernizowane 
teren obok szkoły 
dostosowując go do 
potrzeb zabaw dla 
dzieci oraz doposażono 
w pomoce 
dydaktyczne. Placówka 
jest dostosowana do 
potrzeb pracujących 
rodziców i zapewnia 
opiekę świetlicową dla 
każdego dziecka w 
godzinach 7.00 do 
17.00. Uczniowie mają 
możliwość 
uczestniczenia w 
zajęciach 
pozalekcyjnych.

85.10.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Druk: NIW-CRSO 9
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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 wyników/zysków i strat) 2 781 323,09 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 66 044,05 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 043 474,75 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 46 340,18 zł

e) Pozostałe przychody 625 464,11 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 066 901,63 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 36 232,55 zł

0,00 zł

5 772,00 zł

8 861,55 zł

350,00 zł

0,00 zł

21 249,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1 633 386,41 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

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

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 44 802,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 066 901,63 zł
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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 42 650,17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 265 673,23 zł

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

3.3. 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 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 810 845,46 zł 0,00 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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

23 393,88 zł 0,00 zł

1 777 801,52 zł 0,00 zł

0,00 zł

14,06 zł

0,00 zł

9 636,00 zł 0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 3 075,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

277 378,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 
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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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. 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)

34,0 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. 0,5 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)

25,8 etatów

31,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

0,00 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)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

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
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w 
tym:

b) inne osoby 0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 049 338,93 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

968 730,47 zł

845 033,81 zł

- nagrody

- premie

2 000,00 zł

25 031,61 zł

- inne świadczenia 96 665,05 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 80 608,46 zł

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

880 079,69 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 876 079,69 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 000,00 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
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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

87 444,91 zł

0,00 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) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

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)

1,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

1,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. 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 Zarządu i Rady Fundacji nie pobierali 
wynagrodzenia, chociaż statut daje taką możliwość.

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

1 Szkoła dla rodziców warsztaty psychologiczne dla 
rodziców

Gmina miejska Pruszcz Gdański 4 500,00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

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

5 523,44 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 (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
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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.

Informacja: W ocenie Zarządu Fundacji subwencja oświatowa na prowadzenie Katolickich Szkół Niepublicznych nie 
stanowi zadania zleconego organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej. Subwencja jest 
udzielana na podstawie przepisów oświatowych.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Krzystoforska, Katarzyna 
Rutkowska, Piotr Januszewski / 

07.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Sanepid 1

2 Gmina miejska Pruszcz Gdański 1
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