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• 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 2020-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDAŃSK

Powiat GDAŃSK

Ulica UL. KOZACZA GÓRA Nr domu 74 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-180 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 587316634

Nr faksu 587321700 E-mail maciej.szulc@pomagier.info Strona www www.montessori.gda.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-01-18

2018-02-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22162372100000 6. Numer KRS 0000408537

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

Maciej Szulc Prezes Zarządu TAK

Beata Szulc Wiceprezes 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

Łukasz Kazimierz Łęcki Członek TAK

Łukasz Piotr Frąckowiak Członek TAK

Tomasz Bagniuk Członek TAK

CHRZEŚCIJAŃSKA FUNDACJA EDUKACJI MONTESSORI CHCEMY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana w celach:
- zakładania i prowadzenia placówek oświatowych, opiekuńczo-
wychowawczych, placówek pradnictwa specjalistycznego
- popularyzowania wartości chrześcijańskich głównie w dziedzinie 
kształcenia i wychowywania dzieci
- pomocy rodzicom, którym zależy na kształceniu dzieci i młodzieży oraz 
tworzenie warunków ich pełnego, integralnego rozwoju
- prowadzenie działalności o charakterze charytatywnym
- krzewienie idei wolontariatu
- pomocy dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie szans, 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizowanie 
zawodowe dzieci i młodzieży
- wspieranie kształcenia twórczej i kompetentnej kadry edukacyjnej
- inicjowanie i wspieranie nowatorskich metod i form nauczania
- wspieranie rozwoju edukacji praktycznej
- budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy
- zakładanie i prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie:
- Chrześcijańskiego Przedszkola Montessori - Gdańsk, ul. Piastowska 27
- Chrześcijańskiego Przedszkola Montessori Nr 2 - Gdańsk, ul. Kozacza 
Góra 74
- Chrześcijańskiego Przedszkola Montessori Nr 3 - Gdańsk, ul. Jagiellońska 
5A
- Chrześcijańskiej Szkoły Montessori - Gdańsk, ul. Jagiellońska 5A
- Chrześcijańskiej Szkoły Montessori Nr 2- Gdańsk, ul. Kozacza Góra 74
- Chrześcijańskiego Autorskiego Liceum Ogólnokształcącego - Gdańsk, ul. 
Jagiellońska 5

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Przedmiotem działalności statutowej według PKD jest:
- 85.20.Z organizowanie i prowadzenie własnych placówek oświatowo-wychowawczych (trzy przedszkola, dwie szkoły 
podstawowe, jedno liceum ogólnokształcące)
- 85.60.Z prowadzenie poradnictwa wychowawczego i metodycznego dla nauczycieli i rodziców
- 58.11.Z prowadzenie działalności wydawniczej informacyjno-promocyjnej i eukacyjno-szkoleniowej
- 85.52.Z wspieranie inicjatyw i działań w dziedzinie artystycznej, sportowej i edukacji zdrowotnej
- 85.59.B rozwijanie innych form służących wzbogaceniu możliwości edukacyjncyh
- 79.12.Z organizowanie wypoczynku dla dorosłych, dzieci i młodzieży
- 85.60.Z organizowanie grupowych i indywidualnych form terapii pomocy edukacji psychologicznej dla dzieci i młodzieży
- 85.59.B prowadzenie i wspieranie prowadzenia wszelkich form zajęć szkolnych i pozaszkolnych rozwijających zainteresowanie 
dzieci i młodzieży osiągnieciami nauki i techniki
- 85.59.B prowadzenie i wspieranie prowadzenia wszelkich form zajęć szkolnych i pozaszkolnych w zakresie nowatorskich 
metod nauczania
- 85.59.B prowadzenie i wspieranie prowadzenia konferencji, szkoleń i kursów edukacyjnych dla kadry edukacyjnej z zakresu 
nowatorskich metod i form nauczania
- 94.99.Z współpraca z samorządem lokalnym, środowiskiem naukowym, a także fundacjami i stowarzyszeniami w zakresie 
wymienionych w celach działania fundacji
- 94.99.Z współpraca z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, grupami i zrzeszeniami przedsiębiorstw oraz 
przedsiębiorcami indywidualnymi
- 94.99.Z rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością fundacji
- 88.99.Z przyznawanie stypendiów
- 88.99.Z świadczenie pomocy finansowej, rzeczowej i edukacyjnej na rzecz osób potrzebujących i pokrzywdzonych
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

637

0

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
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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

Organizowanie i prowadzenie niepublicznych 
placówek oświatowo-wychowawczych i innych 
placówek objętych systemem oświaty. W 
szczególności przedszkoli i szkół opartych na 
wartościach chrześcijańskich oraz pedagogice 
Marii Montessori. Fundacja prowadzi: 
Chrześcijańskie Szkoły Montessori w Gdańsku, w 
dwóch lokalizacjach przy ul. Jagiellońskiej oraz 
przy ul. Kozacza Góra. Chrześcijańskie 
Przedszkola Montessori w Gdańsku, w trzech 
lokalizacjach – ul. Piastowska, ul. Kozacza Góra 
oraz od 2019 roku trzecie przedszkole przy ul. 
Jagiellońskiej. W roku 2019 Fundacja powołała 
również do życia  Chrześcijańskie Autorskie 
Liceum Ogólnokształcące mieszczące się w 
Gdańsku, przy ul. Jagiellońskiej. Tutaj każdy 
uczeń przy pomocy Tutora  ma możliwość 
zaprojektowania indywidualnego programu 
edukacyjnego oraz cyklu uczenia się 
obejmującego prace własną pod okiem 
specjalistów.
Wszystkie nasze placówki za nadrzędny cel 
stawiają sobie kształcenie młodego człowieka, 
który będzie: samodzielny w działaniu, 
niezależny w myśleniu, gotowy do 
odpowiedzialnego życia w rodzinie i 
społeczeństwie oraz pełen miłości do Boga i 
ludzi. Wspieramy dzieci i młodzież w odkrywaniu 
potencjału, talentów i pasji. Nasza Szkoła oraz  
Liceum realizują program polegający na 
profesjonalnym wspieraniu rodziców, którzy 
zdecydowali się na realizację obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą - 
nauczanie domowe.

85.20.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie poradnictwa metodycznego i 
wychowawczego dla nauczycieli i rodziców.
Nasi nauczyciele są pomocą, przewodnikiem
dziecka i przyjacielem rodziny. W naszych
placówkach, zamiast tradycyjnych wywiadówek, 
stosowaną praktyką jest regularny tutoring z 
rodzicami, czyli indywidualne podejście do 
konkretnej rodziny, prowadzenie przez cały 
okres edukacji zarówno dziecka jak i rodziców. 
Podczas takich spotkań rodzice wspólnie z 
nauczycielem omawiają talenty, mocne i słabe 
strony dziecka, preferowane style nauki, 
wartości oraz wspólnie wyznaczają cele 
edukacyjne. dyrektorzy naszych placówek 
prowadza m.in.: treningi skutecznego rodzica 
(TSR).

85.60.Z 0,00 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie i wspieranie prowadzenia 
wszelkich form  zajęć szkolnych i pozaszkolnych 
w zakresie nowatorskich metod nauczania. 
Prowadzenie i wspieranie prowadzenia 
konferencji, szkoleń, warsztatów i kursów 
edukacyjnych dla kadry edukacyjnej z zakresu 
nowatorskich metod i form nauczania. 
Wsparcie merytoryczne ogólnopolskich oraz 
międzynarodowych konferencji Montessori. 
Fundacja organizuje konferencje, kursy oraz 
szkolenia kształcenia metodą pedagogiki Marii 
Montessori z zakresu edukacji przedszkolnej, 
wczesnoszkolnej, matematycznej, polonistycznej 
oraz nauk przyrodniczych. Wykorzystujemy 
najbardziej skuteczne metody nauki i narzędzia 
pracy takie jak: realizacja projektów edusacrum, 
narzędzia krytycznego myślenia, tutoring 
wychowawczo-rozwojowy, trening skutecznej 
komunikacji, a także trening skutecznego 
rodzica wg Thomasa Gordona. 
Kadra edukacyjna poznaje nowatorskie metody 
sposobów komunikacji z dziećmi i młodzieżą. 
Poszerza wiedzę o kształtowaniu relacji, 
rozwiązywaniu konfliktów oraz budowaniu 
autorytetu.

85.59.B 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 5



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

Organizowanie i prowadzenie 
niepublicznych placówek oświatowo-
wychowawczych i innych placówek 
objętych systemem oświaty. W 
szczególności przedszkoli i szkół opartych 
na wartościach chrześcijańskich oraz 
pedagogice Marii Montessori. Fundacja 
prowadzi: Chrześcijańskie Szkoły 
Montessori w Gdańsku, w dwóch 
lokalizacjach przy ul. Jagiellońskiej oraz przy 
ul. Kozacza Góra. Chrześcijańskie 
Przedszkola Montessori w Gdańsku, w 
trzech lokalizacjach – ul. Piastowska, ul. 
Kozacza Góra oraz od 2019 roku trzecie 
przedszkole przy ul. Jagiellońskiej. W roku 
2019 Fundacja powołała również do życia 
Chrześcijańskie Autorskie Liceum 
Ogólnokształcące mieszczące się w 
Gdańsku, przy ul. Jagiellońskiej. Tutaj każdy 
uczeń przy pomocy Tutora ma możliwość 
zaprojektowania indywidualnego programu 
edukacyjnego oraz cyklu uczenia się 
obejmującego prace własną pod okiem 
specjalistów. Wszystkie nasze placówki za 
nadrzędny cel stawiają sobie kształcenie 
młodego człowieka, który będzie: 
samodzielny w działaniu, niezależny w 
myśleniu, gotowy do odpowiedzialnego 
życia w rodzinie i społeczeństwie oraz pełen 
miłości do Boga i ludzi. Wspieramy dzieci i 
młodzież w odkrywaniu potencjału, 
talentów i pasji. Nasza Szkoła oraz Liceum 
realizują program polegający na 
profesjonalnym wspieraniu rodziców, 
którzy zdecydowali się na realizację 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 
poza szkołą - nauczanie domowe.

85.20.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) 10 195 788,46 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 947 591,57 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 192 452,88 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 55 744,01 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Wspieranie inicjatyw i działań w dziedzinie 
artystycznej, sportowej i edukacji 
zdrowotnej. 
W ramach swej działalności Fundacja 
organizowała zajęcia artystyczne "5 
Talentów", w ramach których dzieci mogą 
rozwijać swoje pasje i zamiłowania z 
ceramiki, rzeźbiarstwa, rysunku, malarstwa, 
projektowania oraz rękodzieła. Fundacja 
współpracuje z Centrum Edukacji 
Montownia - inicjatywą stworzoną dla 
dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Są 
to zajęcia praktyczno - techniczne (m.in. 
tworzenie komiksów, konstrukcji 
drewnianych, układów elektrycznych) 
rozwijające indywidualne predyspozycje i 
zainteresowania. Fundacja proponuje 
również blok edukacyjny, na który składają 
się zajęcia takie jak: MathRiders, jezyk 
angielski, filozofia, rękodzieło 
zaawansowane, oraz wspinaczka.  Dla 
starszej młodzież licealnej oraz klas od 7 do 
8 Fundacja organizuje warsztaty kulinarne, 
psychologiczne, z autoprezentacji, 
przedsiębiorczości, spotkania z ekspertami, 
z interesujących ich dziedzin np: malarką, 
piłkarzem, filozofem, polonistką, blogerką.

85.52.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: 5 347,08 zł

2.4. Z innych źródeł 3 245 545,89 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: 9 469 676,68 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

6 518 687,66 zł 0,00 zł

2 928 685,79 zł 0,00 zł

0,00 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 651,00 zł2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 942 244,49 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

6 942 244,49 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

2 947,08 zł

2 400,00 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)

0,00 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 428 903,91 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 263 767,09 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

22 303,23 zł

0,00 zł

0,00 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

903 236,54 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)

110 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)

93,00 etatów

23 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 4 798 632,58 zł

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

4 798 632,58 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)  

3 611,97 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

1 osób

w 
tym:

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

1 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

4 672 422,29 zł

4 102 456,91 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

241 168,87 zł

- inne świadczenia 328 796,51 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 126 210,29 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3 311 056,48 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 487 576,10 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)

Brak

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)

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

1 Dotacja dla niepublicznych 
jednostek oświatowych

Dotacje przeznaczone są na 
dofinansowanie realizacji zadań 
szkoły, przedszkola, innej formy 
wychowania przedszkolnego 
lub placówki w zakresie 
kształcenia, wychowania i 
opieki, w tym profilaktyki 
społecznej (zgodnie z art. 90 ust 
3d)

Gmina Miasta Gdańska 6 891 914,86 zł

2 Dotacja celowa na 
wyposażenie szkoły w 
podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe

Wyposażenie szkoły w 
podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe, w tym 
dostosowane do potrzeb 
edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych uczniów 
niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia 
specjalnego

Gmina Miasta Gdańska 50 329,63 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

9 660,74 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maciej Szulc, Beata Szulc Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

2020-10-13
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