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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDYNIA

Powiat GDYNIA

Ulica UL. JOWISZA Nr domu 76 Nr lokalu 

Miejscowość GDYNIA Kod pocztowy 81-601 Poczta GDYNIA Nr telefonu 885280333

Nr faksu E-mail fundacja@przytulny-domek.pl Strona www www.przytulny-domek.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2019-02-22

2021-12-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 38263965400000 6. Numer KRS 0000773181

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

Justyna Sudzik Prezes Zarządu TAK

Róża Małgorzata 
Ptaszyńska

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

Krystyna Kolwas Przewodnicząca Rady TAK

Adrianna Krystyna Grono Członek Rady TAK

FUNDACJA PRZYTULNY DOMEK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Fundacja w roku 2021 realizowała cele statutowe poprzez organizację projektów edukacyjnych, wydarzeń, akcji, 
warsztatów dla dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów, nauczycieli, realizację zadania publicznego, poprzez 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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uczestnictwo w wydarzeniach i szkoleniach, współpracując z wolontariuszami, instytucjami oraz osobami 
prywatnymi. 
W 2021 fundacja zrealizowała:
1. Projekt „Myśli przytulne” – na Facebook Przytulny Domek są na żywo codzienne krótkie spotkania ze słowem 
pełnym refleksji nad tym, co ważne w życiu człowieka, afirmacji, wsparcia, pozytywnego wzmocnienia. Pojawiają się 
cytaty, bajki terapeutyczne, filozoficzne, psychologiczne, poezja oraz przemyślenia prowadzącej i zaproszonych 
osób.  
2. Projekt Pracownia Akceptacji Sytuacji – spotkania skierowane do osób 55+. Spotkania wspierające, pełne 
życzliwości odbywały się raz w tygodniu w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub kawiarni. W  2021 
roku odbyły się 34 spotkania. Uczestnicy  PAS przyłączyli się do akcji „Kartki przytulne”, „1000 żurawi dla Hiroszimy”.
3. „PrzytulMY” z okazji Międzynarodowego Dnia Przytulania i drugich urodzin fundacji - wydarzenie „przytulMY” pod 
patronatem Gdynia Rodzinna; w gdyńskiej komunikacji miejskiej wisiały plakaty informujące o Międzynarodowym 
Dniu Przytulania. 31 stycznia przedstawiciel fundacji, rodzic i czworo wolontariuszy z ósmej klasy szkoły 
podstawowej na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni zachęcali do przytulnych gestów: spojrzeń, uśmiechów, życzliwych 
słów. 
Prezes fundacji przeprowadziła wywiad z psycholog Agatą Szmeją „O przytulaniu”:
• https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/przytulna-akcja-wgdyni,554321
Wieczorem na FB Przytulny Domek odbyła się urodzinowa część artystyczna. Dzięki uprzejmości zespołowi Majestic 
z Gdańska można było posłuchać utworów w stylu reggae, ska, rock i funk.
4. Akcja „Kartki przytulne” – z okazji Międzynarodowego Dnia Przytulania dzieci z Gdyńskiej Szkoły Społecznej 
przygotowywały 522 kartki przytulne, które trafiły do podopiecznych hospicjów z Trójmiasta i Pucka oraz Domów 
Pomocy Społecznej w Koleczkowie, Gdańsku i Skrzynnie. To wyraz pamięci o tych, którzy są często samotni, z dala 
od rodziny. 
5. Projekt „Poetycka Szmaragdowa” – wieczory poetyckie z muzyką na żywo Odbyły się cztery wieczory w 
przestrzeni wirtualnej lub stacjonarnie. Czytane wiersze przeplatane były grą na pianinie młodych muzyków z 
Ogniska Muzycznego w Gdyni: Krzysztof Chętkowski i Piotr Danecki pod kierunkiem pani Jolanty Melcer. YouTube 
Fundacja Przytulny Domek:
• 14.02.2021 „Bo Miłość to…”: https://www.youtube.com/watch?v=jpl-6GiMlVs 
• 9.04.2021 „Wiosenne przebudzenie”: https://www.youtube.com/watch?v=mTsCM6w8O5I 
• 28.05.2021 „Majowe natchnienie”
https://www.youtube.com/watch?v=QGfE9KkdxAQ&ab_channel=FundacjaPrzytulnyDomek 
• 24.09.2021 „A za oknem… - Baczyński i Norwid”: 
 https://www.youtube.com/watch?v=FZoVtyqlYUk&ab_channel=FundacjaPrzytulnyDomek 
artykuł o wieczorze: „Jantarowe Szlaki” Pomorski Kwartalnik Turystyczno-Krajoznawczy Nr 1 (304), 2021, str. 54
• 26.11.2021 „Liryczne uniesienia”: 
https://www.facebook.com/przytulnydomekPD/videos/681189669529664
6. Projekt „Srebrna Joga” – zajęcia ruchowe dla mieszkańców 55+ odbywały się w GCOP lub na plaży. Ćwiczenia 
pozwoliły zadbać o: zdrowy kręgosłup, lepsze krążenie, większa ruchomość stawów, wzmocnienie mięśni, 
pogłębienie oddechu. Odbyło się 25 spotkań w spokojnym rytmie i miłej atmosferze. W projekcie w sumie wzięło 
udział 40 uczestników. Zajęcia w ramach wolontariatu prowadziła trenerka jogi Zuzanna Jurkowska.
7. Projekt „Piękna przez cały rok” – cykl spotkań podczas których panie 55+ odkrywały piękno wewnętrzne i 
zewnętrzne. Tematyka: wartość uśmiechu, budowa skóry, właściwości kolagenu naturalnego, wizaż, makijaż, dieta 
według grupy krwi, pozytywne myślenie. Odbyło się pięć spotkań. W projekcie uczestniczyło 15 pań.
8. Marszobieg „Żonkilowa Droga” – fundacja przyłączyła się do wydarzenia „Pola Nadziei na Pomorzu” i w ramach 
finału zainicjowała w Pucku marszobieg dla wszystkich, którzy w ten sposób chcieli przyłączyć się do wydarzenia.
O nas w mediach:
• https://telewizjattm.pl/dzien/2021-04-26/55820-pola-nadziei-znowu-zakwitly.html?play=on 
• https://www.youtube.com/watch?v=QesG9CJ-URY  (godzina  4:29-4:34)
9. Ogólnopolski Tydzień „dajMY uśmiech” – fundacja zorganizowała pod patronatem Gdynia Rodzinna Ogólnopolski 
Tydzień „dajMY uśmiech”. Do wydarzenia przyłączyły się szkoły, przedszkola, seniorzy, rodziny. W ramach tygodnia 
odbyły się rozmowy o wartości uśmiechu, wykonano i rozdano dorosłym zawieszki – uśmiechy. W ramach 
wydarzenia przeprowadzone zostały wywiady:
• Fundacja PoCoPozyTYwni z Gdyni:
https://www.youtube.com/watch?v=oIovr2RiE_k&t=262s&ab_channel=PoCoPozyTYwni 
• Wiesława Januszewska, seniorka z Gdyni:
            https://www.facebook.com/przytulnydomekPD/videos/528804621634147 
• Iwona Dziweńka, trener redukcji śmiechu, facylitator Job crafting/coach, master in Art of NLP:
           https://www.facebook.com/przytulnydomekPD/videos/293645055831759 
• Piotr Bielski, jogin śmiechu:
            https://www.facebook.com/przytulnydomekPD/videos/308936577530591
Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie Dzieci Autystyczne Razem dołączyła się do obchodów tygodnia. 
Uczniowie i nauczyciele odpowiedzieli na pytanie „Dlaczego warto się uśmiechać?”:
• https://www.facebook.com/dzieciautystycznerazem/videos/231788181701355
Na finał tygodnia w niedzielę 6 czerwca 2021 r. na Polance Redłowskiej w Gdyni odbyło się Ognisko Społeczne oraz 
koncert zespołu Steel Bands Ambers. Atmosfera była bardzo sympatyczna, połączyły się pokolenia:
• https://www.facebook.com/przytulnydomekPD/videos/311315877163402
10. Gdyński 24-godzinny Marszobieg „Krok za Krokiem Dobrych Ludzi” – fundacja we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Hospicjum św. Wawrzyńca i Oddziałem Morskim PTTK w Gdyni 18-19.09.2021 zorganizowała po 
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

raz drugi marszobieg związany ze zbiórką charytatywną na rzecz Hospicjum św. Wawrzyńca i Bursztynowa Przystań 
w Gdyni. Przyłączyli się biegacze z Parkrun i dzieci z Gdyńskiej Szkoły Społecznej. Wioletta Czuryńska, 
ambasadorka marszobiegu. Dzięki rejestracji on-line przyłączyli się Polacy mieszkający w Irlandii i Holandii. W 
wydarzeniu wzięło udział około 40 osób. 
11. II Wojewódzki Przegląd Plastyczny „Niebo do wzięcia” – fundacja we współpracy z Gdyńską Szkołą Społeczną i 
Oddziałem Morskim PTTK w Gdyni zorganizowała II Wojewódzki Przegląd Plastyczny „Niebo do wzięcia” dla 
uczniów szkół podstawowych z województwa pomorskiego. 
12.  Warsztaty Uprzejme i stanowcze wychowanie – Pozytywna Dyscyplina - fundacja w ramach programu „Szkoła 
Mistrzów” przeprowadziła warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny dla gdyńskich nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 
35, Szkoły Podstawowej Nr 16, Przedszkola Nr 59. Nauczyciele mieli możliwość uczestniczyć w ćwiczeniach, 
dowiedzieć się m.in. o: trzy style wychowania: pobłażliwy, autorytarny oraz uprzejmy i stanowczy jednocześnie, co 
kryje się pod powierzchnią wody, czyli cztery błędne strategie zachowania, narzędzia Pozytywnej Dyscypliny, 
specjalny czas, pozytywna przerwa, spotkania rodzinne.
13.  Projekt edukacyjny „OD Dobra DO Dobra” – w dniach 22-27.11.2021 r. fundacja zaprosiła przedszkola, szkoły, 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, instytucje kulturalne do udziału w projekcie „OD dobra DO dobra”. W tym roku 
pod hasłem „ODprzyjaźni Dobro”. Projekt ma na celu: pomóc zauważyć dobro wokół nas, zachęcić do bycia 
życzliwym, dostrzec przyjaźń i jej moc, dostrzec godność człowieka. Przyjaźń ubogaca nasze życie. 
14. Koncert charytatywny „OD Dobra DO Dobra” – w ramach tygodnia „OD Dobra DO Dobra” fundacja 
zorganizowała w Restauracja&Bar Olimpijska w Gdyni koncert charytatywny dla Filipa Cegiełki na powrót do 
normalnego życia po wypadku. Wystąpiła Grupa Muzycznego Wsparcia z Gdańska. Zebrano 1,5 tys. złotych, które 
zostały przekazane mamie Filipa.

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

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

1000

20
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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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1 58.19.Z

Fundacja Przytulny Domek z Gdyni razem z wolontariuszkami - uczennice ósmej klasy - w roku 
2021 przygotowała na zamówienie dla Firmy Logistics S.A. z o.o. z Gdyni kartki świąteczne. Na 
Święta Wielkanocne wykonanych było 160 sztuk oraz na Święta Bożego Narodzenia 160 sztuk. 
Kartki zostały wysłane do klientów firmy. Materiały na wykonanie kartek zostały zakupione w 
hurtowni papierniczej SAP w Gdyni. Do przygotowania kartek wykorzystano materiały: blok 
techniczny, wstążeczki, wstążeczka sznurkowa, papier karbowany.

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

W 2021 roku fundacja zorganizowała cztery wieczory 
poetyckie z muzyką na żywo. Wieczory odbyły się w 
przestrzeni stacjonarnej oraz były transmitowane na 
żywo na Facebook Przytulny Domek. Prezentowano 
poezję polskich poetów, m .in. współczesnych 
mieszkających w Gdyni. Między wierszami młodzi 
muzycy z Ogniska Muzycznego w Gdyni grali znane, we 
własnej aranżacji oraz własnej kompozycji utwory na 
pianinie.  
Warsztaty "Uprzejme i stanowcze wychowanie - 
Pozytywna Dyscyplina" fundacja przeprowadziła w 
dwóch szkołach i przedszkolu. Nauczyciele i rodzice mieli 
możliwość uczestniczyć w ćwiczeniach, dowiedzieć się, 
m.in. o: trzy style wychowania: pobłażliwy, autorytarny 
oraz uprzejmy i stanowczy jednocześnie, co kryje się pod 
powierzchnią wody, czyli cztery błędne strategie 
zachowania, narzędzia Pozytywnej Dyscypliny, specjalny 
czas, pozytywna przerwa, spotkania rodzinne. Warsztaty 
pełne inspiracji, konstruktywne, spędzone w miłej i 
życzliwej atmosferze zmieniły spojrzenie na siebie, na 
wychowanie, na relacje nie tylko z dzieckiem. 
Fundacja zorganizowała również spotkania dla osób 55+ 
Pracownia Akceptacji Sytuacji. Spotkania wspierające, 
pełne życzliwości odbywały się raz w tygodniu w 
Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych lub 
kawiarni. W  2021 roku odbyły się 34 spotkania.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 15 569,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13 969,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 600,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 469,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

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

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

16 856,82 zł

0,00 zł

66,47 zł

2 531,72 zł

0,00 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 13 500,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 19 455,01 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -3 886,01 zł
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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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

1 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

138,00 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
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

75 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 15 000,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 15 000,00 zł

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

1 250,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 000,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Gdyni - Centrum Aktywności Seniora 1

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Fundacja została powołana, ponieważ potrzebujemy: miłości, przytulenia, uśmiechu, opieki, wiedzy. Fundacja ma na 
względzie potrzebę integracji międzypokoleniowej, czerpania przez dzieci i młodzież z doświadczeń dorosłych i 
seniorów, zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów, podnoszenia świadomości i wiedzy rodzicielskiej, 
doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli oraz wzmacnianie twórczego potencjału, odkrywanie, rozwój talentów i 
kształtowanie postaw moralnych młodych ludzi poprzez propagowanie podstawowych zasad życia w społeczeństwie.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Justyna Sudzik Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-13
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