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Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. 

 

 

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci  

za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r.  

(Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zmianami) 

 

 

Część I – Informacje ogólne 

 

1. Nazwa:  Fundacja Pasjonaci 

 

Fundacja ustanowiona przez Fundatorów Annę Gabryś i Przemysława Gabryś aktem notarialnym 

Rep. A nr 793/2014 z dnia 18.06.2014 r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS (Rejestr stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej oraz do Rejestr Przedsiębiorców) w dniu 15.09.2014 r. 

KRS: 00000523660  

REGON: 243668907 

NIP: 6332233223 

 

2. Dane adresowe siedziby:  

ul. Libowiec 6c, 44-337 Jastrzębie Zdrój 

e-mail:   fundacja@przedszkolemalipasjonaci 

 

3. Władze statutowe: 

Zarząd Fundacji:  Anna Gabryś – Prezes Zarządu 

 

4. Cele statutowe – zgodnie z  § 6 Statutu: 

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w następującym zakresie: 

1) Oświata, edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży. 

2) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 
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praw dziecka. 

3) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży. 

4) Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji 

życiowej. 

5) Działalność w zakresie upowszechniania i popularyzacji kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w sytuacji 

materialnej. 

6) Ochrona i promocja zdrowia dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej. 

7) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

8) Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza 

w trudnej sytuacji życiowej. 

9) Upowszechnianie i popularyzacja oraz organizacja wolontariatu. 

10) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami. 

11) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci i młodzieży. 

12) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej. 

13) Promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

 

Fundacja realizuje cele poprzez (zgodnie z  § 7 Statutu): 

1) Prowadzenie kursów, warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 

2) Prowadzenie warsztatów i grup wsparcia dla rodzin, organizowanie szkoleń 

i poradnictwa dla rodzin, realizowanie programów prorodzinnych. 

3) Organizowanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla rodzin i dzieci zagrożonych 

ubóstwem i wykluczeniem w celu wyrównywania szans, oraz dla osób chorych 

i niepełnosprawnych wymagających pomocy przy leczeniu. 

4) Organizowanie konkursów i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy 

w zakresie wychowania w rodzinie, sportu i zdrowego trybu życia, kultury, dziedzictwa 

narodowego, turystyki i krajoznawstwa, wolontariatu, tradycji narodowej, wiedzy o Unii 

Europejskiej, ekologii i ochrony przyrody. 

5) Zakładanie, prowadzenie, wyposażanie, utrzymywanie, kierowanie i zarządzanie 

przedszkolami. 
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6) Opracowywanie programów nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. 

7) Prace badawcze związane z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną. 

8) Prowadzenie profilaktyki i promocja zdrowia. 

9) Prowadzenie konsultacji i terapii psychologicznej oraz logopedycznej dla dzieci 

i młodzieży. 

10) Prowadzenie działalności stypendialnej. 

11) Organizowanie wyjazdów turystycznych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz 

rodzin. 

12) Organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji. 

13) Organizacja imprez i przedsięwzięć oświatowych i edukacyjnych, rekreacyjnych, 

sportowych, kulturalnych oraz o charakterze integracyjnym. 

14) Planowanie i realizacja kampanii społecznych i informacyjnych wspomagających 

realizację celów Fundacji. 

15) Organizowanie zbiórek publicznych w kraju i za granicą. 

16) Pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych. 

17) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi 

w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

 

5. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – w załączeniu 

 

6. Działalność gospodarcza 

Fundacja Pasjonaci jest wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych. 

Działalność gospodarcza prowadzona jest w następującym zakresie: 

8510.Z  Wychowanie przedszkolne (działalność przeważająca) 

8551.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

8559.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  

8891.Z  Opieka dzienna nad dziećmi 

 

Część II – Informacje finansowe za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 

 

1. Przychody statutowe wg źródeł pochodzenia  
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Darowizny      128 829,47 zł 

Dotacje ze źródeł publicznych     46 860,50 zł 

FIO – lokalnie 2015 (Projekt „MY-MA-MY”)     3 916,50 zł 

Program „Maluch” 2015      42 944,00 zł 

Przychody – przedszkole, żłobek   133 793,11 zł  

Przedszkole - opłaty, czesne i wpisowe    50 141,00 zł 

Przedszkole - zajęcia dodatkowe       7 571,10 zł 

Żłobek – czesne, wpisowe, dodatkowe opłaty   75 268,00 zł 

Pozostałe koszty            813,01 zł 

Pozostałe przychody operacyjne          701,41 zł 

RAZEM      310 184,49 zł 

 

2. Koszty statutowe oraz administracyjne 

 

Koszty statutowe - realizacja zadań publicznych:   3 916,50 zł 

Zużycie materiałów i energii           921,00 zł 

Usługi obce          1 315,50 zł 

Wynagrodzenia         1 480,00 zł 

Koszty promocji i reklamy           200,00 zł 

Koszty statutowe - przedszkole, żłobek  212 769,14 zł 

Zużycie materiałów i energii      35 270,40 zł      

Usługi obce        38 407,52 zł    

Wynagrodzenia z narzutami    138 852,40 zł 

Pozostałe koszty            238,82 zł 

Koszty administracyjne:    110 351,82 zł 

Zużycie materiałów i energii        7 641,87 zł   

Usługi obce        47 595,01 zł            

Wynagrodzenia z narzutami      45 120,91 zł 

Podatki i opłaty            140,00 zł 

Pozostałe koszty         9 854,03 zł 

Koszty finansowe                0,03 zł 

Pozostałe koszty operacyjne              1,52 zł 

RAZEM      327 039,01 zł 
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WYNIK:                   - 16 854,52 zł 

 

3. Przychody, koszty i wynik działalności gospodarczej 

 

Przychody z działalności gospodarczej     2 087,03 zł 

Koszty  działalności gospodarczej      6 964,40 zł 

WYNIK       - 4 877,37 zł 

 

Wynik finansowy Fundacji za 2015 rok: - 21 731,89 zł 

 

Część III – Informacje o strukturze zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń 

 

a) W ciągu 2015 r. Fundacja zatrudniała 27 osób, w tym w ramach umowy o pracę 13 osób 

oraz 14 osób w ramach umów cywilnoprawnych. Wyłącznie w ramach działalności 

gospodarczej zatrudniono 15 osób, w tym w ramach umowy o pracę 10 osób oraz 5 osób 

w ramach umów cywilnoprawnych. 

 

b) Łączna wysokość wynagrodzeń wypłaconych w 2015 roku wyniosła 185 453,31 zł. 

Wysokość wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w ramach działalności gospodarczej 

wyniosła 0,00 zł. 

 

c) Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu Fundacji wyniosła 

2 588,64 zł. Nie wypłacono wynagrodzeń członkom innych organów Fundacji. Nie 

wypłacono wynagrodzeń osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. 

 

d) Wydatki z tytułu umów zlecenia wyniosły łącznie w ciągu 2015 roku 32 365,00 zł. 

 

Część IV – Pozostałe informacje 

 

a) W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek. 

 

b) Środki ulokowane na rachunkach bankowych – na dzień 31.12.2015 

 Bank Zachodni WBK Oddział w Cieszynie: 22 227,17 zł (rachunek podstawowy) 
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 Bank Zachodni WBK Oddział w Cieszynie: 3 804,01 zł (rachunek pomocniczy) 

 

c) W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła obligacji, akcji i udziałów, nieruchomości ani 

środków trwałych. 

 

d) Działania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe. 

 

W okresie sprawozdawczym Fundacja była partnerem realizującym zadanie publiczne w ramach 

Programu „FIO – lokalnie” edycja 2015: Projekt „MY-MA-MY” (dotacja MPiPS w ramach 

programu FIO w wysokości 4 000,00 zł, zadanie sprawozdane i rozliczone, zwrot: 83,50 zł). Projekt 

polegał na organizacji cyklu warsztatów i spotkań edukacyjnych dla rodziców małych dzieci oraz 

kobiet w trzecim trymestrze ciąży, przygotowujących się do porodu. Zajęcia obejmowały warsztaty 

z położną, dietetykiem, trenerem fitness, kosmetyczką, fryzjerem, a także spotkanie informacyjne 

na temat bezpieczeństwa przy przewożeniu dzieci w samochodzie. 

 

Fundacja była beneficjentem środków z dotacji w ramach Programu „Maluch” (zadanie z zakresu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) – wysokość dotacji: 42 944,00 zł (zadanie 

sprawozdane i rozliczone, zwrot środków w wysokości 43,65 zł). 

 

e) Fundacja na bieżąco i w ustawowo wymaganych terminach regulowała zobowiązania podatkowe 

z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu składek ZUS. Fundacja złożyła 

sprawozdanie PIT-4R oraz CIT-8 za 2015 rok. 

 

f) Wartość aktywów wykazanych w bilansie na koniec 2015 roku:  26 646,34 zł 

 Wartość pasywów wykazanych w bilansie na koniec 2015 roku:  26 646,34 zł 

 

 

 

 

         

 


