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SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE Z  DZIAŁALNOŚCI 

Fundacji BURSZTYNOWYM SZLAKIEM za rok 2015 

sporządzone za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 

 

I. Podstawowe dane Fundacji (stan na koniec okresu sprawozdawczego ): 

 

Nazwa fundacji: Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM 

Siedziba: Polska, województwo pomorskie, powiat Gdański, gmina Pruszcz Gdański, 

miejscowość Pruszcz Gdański, ul. Wojciecha Kossaka 13, poczta 83-000 Pruszcz Gdański 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25.09.2012 r. 

Nr KRS: 0000434393 

REGON: 221753240 

NIP: 6040158153 

 

II. Organy Fundacji:  
                                                                                                                                                                

 

II.1. Organ uprawniony do reprezentacji Fundacji  

    Zarząd Fundacji w składzie: 

    Prezes Zarządu           - Alicja Boruc 

    Wiceprezes Zarządu   - Joanna Fuks 

    Sekretarz Zarządu      - Urszula Kuffel-Otlewska 

    Skarbnik Zarządu       - Alicja Walczak 

    członek Zarządu         - Grzegorz Bednarz 

 

II.2. Organ nadzoru Fundacji 

    Rada Fundacji w składzie: 

    Przewodniczący Rady Fundacji                    - Elżbieta Marcinkowska 

    Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji - Krystyna Narożańska 

    Sekretarz Rady Fundacji                                - Małgorzata Waguca-Jączek 

    Skarbnik Rady Fundacji                                 - Anna Krasoń 

    członek Rady Fundacji                                   - Adriana Kubska 

 

III. Cele statutowe Fundacji: 

 

      Celem Fundacji jest działalność na rzecz edukacji powszechnej, historycznej,  

      ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej dla ogółu społeczności oraz  

      działalność w dziedzinie ochrony środowiska, energii odnawialnej, agrobiznesu,  

      projektowania i aranżowania budynków użyteczności publicznej w tym szkół,   

      przedszkoli, opieki zdrowotnej i społecznej. 

 

IV. Zasady, formy i zakres działalności statutowej (stan na koniec okresu  

      sprawozdawczego):  

                                                                                                                                                                                   

IV.1. Fundacja realizuje swoje cele przez: 

1. Prowadzenie działalności na rzecz edukacji powszechnej, historycznej, 

ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i innej. 

2. Prowadzenie i zarządzanie placówkami oświatowymi; 

3. Opracowanie, realizację i rozpowszechnianie programów edukacyjnych i 

projektów badawczych, w tym  projektów archeologii eksperymentalnej. 
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4. Prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie 

i doskonalenie zawodowe. 

5. Promowanie i wspieranie uczniów zdolnych, ambitnych oraz rozwijanie 

nowatorskich metod kształcenia i wychowania. 

6. Tworzenie funduszy stypendialnych; 

7. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej; 

8. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej 

i wydawniczej. 

9. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, 

środkami masowego przekazu i z osobami zainteresowanymi sprawami edukacji, 

kultury, oświaty, wiedzy historycznej oraz problematyką dzieci i młodzieży.  

10. Organizację wypoczynku letniego i zimowego oraz przedsięwzięć związanych z 

rozwojem kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki. 

11. Propagowanie wiedzy historycznej poprzez wspieranie twórców i odtwórców 

historycznych, organizacje wyjazdów i imprez  historycznych. 

12. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci  

                  nieprzystosowanych społecznie. 

13. Prowadzenie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie 

inicjatyw społecznych. 

14. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie wolontariuszy do 

realizacji celów statutowych. 

15. Projektowanie i aranżowanie nowych oraz istniejących budynków użyteczności 

publicznej, np. szkoły, przedszkola, opieki zdrowotnej, społecznej i inne                

( m.in. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 

zgodnie z Statutem Fundacji, rozdz. II § 5 cz. II pkt 16 ). 

16. Działalność w dziedzinie ochrony środowiska, projektowanie, budowę i 

eksploatację biogazowni, elektrowni wiatrowych i in. związanych z energią 

odnawialną. 

17. Działalność w zakresie agrobiznesu, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. 

 

IV.2. Zasięg terytorialny 

         Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w   

         zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić  

         działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

IV.3. W okresie sprawozdawczym Fundacja BURSZTYNOWYM SZLAKIEM prowadziła  

         następujące formy działalności: 

         - nieodpłatną działalność statutową 

        - kontynuacja odpłatnej działalności statutowej w postaci Ośrodka Doskonalenia    

           Nauczycieli w Pruszczu Gdańskim 

        - rozpoczęcie odpłatnej działalności statutowej od 1 września 2015 r. w postaci Liceum  

          Ogólnokształcącego Mundurowego SPARTAKUS w Gdańsku 

 

IV.4. Zrealizowane zadania w 2015 roku ( w oparciu o środki finansowe pozyskane z dotacji  

         oraz od sponsorów) 

         1) III Pomorski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Bursztynowa Nutka”  Cieplewo’2015 

         2) Zbiórka publiczna i opieka nad chorym dzieckiem, Weroniką H. ze Straszyna 

         3) Organizacja Koncertu „Śpiewajmy pieśń miłą naszemu Papieżowi” oraz wydania   

              płyty pamiątkowej z okazji Roku Jana Pawła II  w Rotmance, połączone ze zbiórką  

              na terenie Parafii w Rotmance na paczki świąteczne dla dzieci z Domu Dziecka i  
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              ubogich rodzin z gminy Pruszcz Gdański, Hospicjum dla dzieci 

         5) Organizacja zbiórki publicznej „Słońce w każdym oknie” – środków czystości z  

              okazji świąt wielkanocnych na rzecz ubogich rodzin oraz Domu Samotnej Matki               

              w Matemblewie 

        6)  Plener malarski dla laureatów Konkursu Plastycznego zorganizowanego przez  

             Fundację 

         

IV.5. Projekty aplikowane wnioskami do realizacji składane w okresie sprawozdawczym: 

         - nie podjęto żadnych projektów 

 

IV.6. Fundacja zainicjowała i kontynuuje współpracę z: 

         1) władzami samorządowymi: 

             Starostwo Powiatu Gdańskiego 

             Wójt gminy Pruszcz Gdański 

             Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

         2) instytucjami: 

             Kuratorium Oświaty w Gdańsku 

             Ośrodek Kultury i Biblioteką Publiczną w Cieplewie 

             Osiedlowy Klub „Szafir” w Gdańsku 

         3) organizacjami: 

             LGD Trzy Krajobrazy 

             OWES Dobra Robota w Gdańsku 

             Stowarzyszenie Podaj Rękę w Pruszczu Gdańskim 

             Fundacja Ex Nihilo Nihil w Gdańsku 

         4) sponsorami: 

             Firma Vetrex 

             Firma LIVO 

             Piekarnia „Pszczółka” 

             Sklep Zielarski „Ziółko Gdynia” 

             WIK 

             Cukiernia Want 

             DR AMBER 

             Centrum Ogrodnicze Kubscy 

             Unilever 

             Nata 

             Marwin Okna 

             Kawiarnia „Fajne Baby” 

             Sieć „LIDL” 

             Drogeria”Błękitna” 

             Firma Wiktor Inwestment 

             Zajazd „Niedźwiadek”, 

             Firma „High Value Targets” 

             Salony Fryzjerskie „Boutcher” i „Kate” 

             Firma „AO” 

             Przychodnia Weterynaryjna w Pruszczu Gdańskim 

             Firma Tan-Viet 

         5) mediami: 

             Dziennik Bałtycki 

             Radio Gdańsk 

             Portal Pomorskie.eu (Wrota Pomorza) 
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             Pruszcz.com 

 

V. Działalność gospodarcza 

    Fundacja w 2015 roku nie prowadziła działalności gospodarczej. 

     Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej  

    celów statutowych. 

    - Fundacja w okresie sprawozdawczym kontynuowała odpłatną działalność statutową           

      poprzez działanie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Pruszczu Gdańskim 

    - Fundacja w okresie sprawozdawczym rozpoczęła kolejną odpłatną działalność statutową 

      poprzez erygowanie Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego SPARTAKUS                         

      w Gdańsku 

 

VI. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym: 

 

VI.1. Informacja o przychodach organizacji 

        - łączna kwota przychodów ogółem (zgodna z rachunkiem wyników/zysków i strat)                                                                                                

                                                                                                                                236 598,78 zł 

 

VI.2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 

1) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego                                     0 zł 

      2) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego                                   92 990 zł 

      3) przychody z działalności gospodarczej                                                                        0 zł 

      4) przychody z działalności finansowej                                                                     82,90 zł 

      5) przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych                                       0 zł 

      6) ze źródeł publicznych ogółem                                                                       124 631,55zł 

          w tym: 

         a/ ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych           0 zł 

         b/ ze środków budżetu państwa                                                                                     0 zł 

         c/ ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego                          124 631,55 zł 

         d/ z dotacji funduszy celowych                                                                                      0 zł 

      7) ze źródeł prywatnych ogółem:                                                                        13 780,33 zł 

          w tym: 

          a/ ze składek członkowskich: nie dotyczy  

          b/ z darowizn od osób fizycznych                                                                     2 472,85 zł 

          c/ z darowizn od osób prawnych                                                                            7 140 zł 

          d/ z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)                                   4 167,48 zł 

          e/ ze spadków, zapisów                                                                                                 0 zł 

          f/ z wpływów z majątku ( w szczególności sprzedaż lub wynajem składników  

             majątkowych)                                                                                                             0 zł 

          g/ z nawiązek sądowych                                                                                                0 zł 

          h/ ze świadczeń pieniężnych                                                                                         0 zł 

     8) z innych źródeł                                                                                                       5 114  zł 

 

VI.3. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej  

         organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym: 

         1) wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego                                       7 268,97 zł 

         2) wynik działalności gospodarczej                                                                               0 zł 

             w tym wysokość środków przeznaczona na działalność statutową                           0 zł 

 

VI.4. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku  
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         dochodowego od osób fizycznych 

         1) wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  

             niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych                                 0 zł 

         2) wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  

             wydatkowanej w okresie sprawozdawczym                                                              0 zł 

         3) wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  

             niewydatkowanej w okresie sprawozdawczym                                                         0 zł 

             Środki te zostaną przeznaczone na działalność statutowa i pożytku publicznego                  

             w następnym roku sprawozdawczym. 

         4) działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego       

             od osób fizycznych: 

             - działanie                                                                                                                   0 zł 

 

VI.5. Cele szczegółowe w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 

         wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które  

         organizacja pożytku publicznego wydala najwięcej środków pochodzących z 1%  

         podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą 

         - działanie nie dotyczy 

 

VI.6. Informacje  o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

         Koszty ogółem                                                                                               229 329,81 zł 

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

      Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem                                                 0 zł 

      Wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych        0 zł 

      W tym: 

      1) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem 0 zł 

          - w tym wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób  

            fizycznych                                                                                                                   0 zł 

      2) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem      0 zł 

          - w tym wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób  

            fizycznych                                                                                                                   0 zł 

      3) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ogółem                                  0 zł 

          - w tym wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób  

            fizycznych                                                                                                                   0 zł 

      4) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i  

          opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja ogółem:0 zł 

      5) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%   

          podatku dochodowego od osób fizycznych ogółem                                                     0 zł 

          - w tym wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób  

            fizycznych                                                                                                                   0 zł 

      6) pozostałe koszty ogółem                                                                                               0 zł 

          - w tym wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób  

            fizycznych                                                                                                                   0 zł 

 

VII. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym: 

        Organizacja korzystała z następujących zwolnień: 

VII.1. z podatku od osób prawnych 

VII.2. z podatku od nieruchomości 

VII.3. z opłat sądowych 

VII.4. z opłat skarbowych 
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VIII. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym: 

 

VIII.1. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy                            

            w  przeliczeniu na pełne etaty:                                                                                        1 

VIII.2. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy  

            cywilnoprawnej:                                                                                                            42  

 

IX. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym: 

 

IX.1. Łączna kwota wynagrodzeń ( brutto ) wypłaconych przez organizację w okresie  

         sprawozdawczym:                                                                                              125 302  zł 

        1) z tytułu umów o pracę                                                                                          7 000 zł 

            w tym: 

            a/ wynagrodzenia zasadnicze                                                                               7 000 zł  

            b/ nagrody                                                                                                                    0 zł 

            c/ premie                                                                                                                      0 zł 

            d/ inne świadczenia ( np. służbowy telefon, samochód )                                            0 zł 

        2) z tytułu umów cywilnoprawnych                                                                     118 302 zł 

 

IX.2. Łączna kwota wynagrodzeń ( brutto ) wypłaconych przez organizację pracownikom  

         oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku                

         z prowadzoną działalnością pożytku publicznego                                             118 302 zł 

         w tym: 

        1) w związku z odpłatną działalnością pożytku publicznego                              116 212 zł 

        2) w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego:                            2 090 zł  

 

IX.3. Łączna kwota wynagrodzeń ( brutto ) wypłaconych przez organizację pracownikom  

         oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku                

         z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji                                                   0 zł 

IX.4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ( brutto ) wypłaconego członkom  

         organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,  

         premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne:                                               0 zł 

IX.5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ( brutto ) wypłaconego członkom  

         innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,  premie i  

         inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne:                                                             0 zł 

 

IX.6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ( brutto ) wypłaconego  

         pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie                     

         i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne:                                                           0 zł                                                      

 

IX.7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia ( brutto ) wypłaconego członkom  

         organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,  

         premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne:                                               0 zł 

 

IX.8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia ( brutto ) wypłaconego członkom  

         innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,  premie i  

         inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne:                                                             0 zł 

 

IX.9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia ( brutto ) wypłaconego  
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         pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne  

         świadczenia oraz umowy cywilnoprawne:                                                                     0 zł 

 

 

X. Pozostałe informacje dotyczące okresu sprawozdawczego: 

 

X.1. Fundacja nie udzielała pożyczek, nie nabywała papierów wartościowych, nieruchomości  

        i innych środków trwałych, nie lokowała środków pieniężnych na lokatach bankowych. 

 

X.2. Fundacja wszelkie rozliczenia pieniężne realizuje poprzez rachunek bankowy w Banku: 

Bank Millennium SA, Reiffeisen Polbank, Bank BGŻ BNP Paribas S.A 

 

 

X.3. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. 

 

X.4. Aktywa obrotowe Fundacji na dzień 31 XII 2015 r. wg sprawozdania finansowego  

        wynoszą ogółem                                                                                                28 588,02 zł 

 

X.5. Fundacja na dzień 31 XII 2015 r. nie posiadała zaległości podatkowych i składkowych 

        wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zobowiązania wobec  

        budżetu wykazane w bilansie są zobowiązaniami krótkoterminowymi ( bieżącymi ) za   

        grudzień 2015 r.  

 

X.6. Wraz ze sprawozdaniem finansowym została złożona deklaracja roczna CIT-8. 

 

X.7. Fundacja nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracja VAT-7. 

 

X.8. W bieżącym okresie sprawozdawczym nie było kontroli podatkowej , nie było też  

        kontroli ZUS. 

 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone dnia: 15 czerwca 2016 r. 

 

przez Zarząd Fundacji w składzie: 

 

    Prezes Zarządu             - Alicja Boruc               …………………………………. 

 

    Wiceprezes Zarządu     - Joanna Fuks               …………………………………. 

 

    Sekretarz Zarządu - Urszula Kuffel-Otlewska  …………………………………. 

 

    Skarbnik Zarządu         - Alicja Walczak           ……………………………......... 

  

    Członek Zarządu       - Grzegorz Bednarz         …………………………………       


