
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. GDAŃSK

Powiat M. GDAŃSK

Ulica GROTTGERA Nr domu 25 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-311 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 58-552-10-18

Nr faksu 58-552-10-18 E-mail grzegorz-
foppke@wp.pl

Strona www www.rodzinanadziei.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-02-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19054150100000 6. Numer KRS 0000068136

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

Grzegorz Foppke Prezes Zarządu TAK

Danuta Walus V-ce Prezes Zarządu TAK

Jarosław Nowaliński V-ce Prezes 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

Sefania Matuszewska Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Jacek Droszcz Sekretarz Rady TAK

Michał Skowron członek Rady TAK

Jerzy Boczoń członek Rady TAK

Hanna Nowosielska członek Rady TAK

Andrzej Kuberczyk członek Rady TAK

FUNDACJA "RODZINA NADZIEI"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Pomoc rodzinom w wypełnianiu ich naturalnych funkcji opiekuńczych, 
wychowawczych i kształceniowych.
2. Zastępowanie rodziny w tych funkcjach, które uległy zaburzeniu lub 
zniszczeniu.
3. Udzielenie pomocy dzieciom pozbawionym opieki, zaniedbanym, 
osobom niepełnosprawnym oraz ojcom i matkom samodzielnie 
wychowującym swoje dzieci.
4. Umieszczenie dzieci pozbawionych opieki rodziców naturalnych w 
rodzinach zastępczych, adopcyjnych i pogotowiach rodzinnych.
5. promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz prorodzinnych form 
opieki.
6. Upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących 
wychowaniu człowieka wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych 
społecznie i człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi.
7. Tworzenie i prowadzenie stale lub okresowo ośrodków 
wychowawczych, mających za zadanie w szczególności ograniczenie 
przyczyn i skutków zagrożeń społecznych.
8. Tworzenie placówek kształcenia i organizowanie miejsc pracy dla dzieci 
znajdujących się pod opieką Fundacji.
9. Tworzenie i utrzymywanie grup (zespołów) ludzi pracujących stale lub 
doraźnie na rzecz realizacji celów Fundacji.
10. Bezpośrednie udzielenie pomocy materialnej rodzinom, które tej 
pomocy w szczególny sposób potrzebują.
11. Organizowanie wakacji i wypoczynku dla dzieci znajdujących się pod 
opieką Fundacji.
12. Współdziałanie z innymi instytucjami i ruchami mającymi podobne 
cele.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Zakładanie i prowadzenie stałych lub okresowo działających Domów 
Rodzinnych Fundacji.
2. Tworzenie placówek kształcenia dla dzieci i organizowanie miejsc pracy 
dla młodzieży znajdującej się pod opieką Fundacji.
3. Prowadzenie ośrodków adopcyjno- opiekuńczych i innych form opieki 
zastępczej.
4. Tworzenie placówek i zespołów rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych.
5. Szeroko rozumiana pomoc rodzinie, w której przebywa osoba 
niepełnosprawna.
6. Organizowanie, prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych.
7. Utrzymywanie wspólnot „Rodziny Nadziei” pracujących na stałe lub 
doraźnie na rzecz realizacji celów Fundacji.
8. Bezpośrednie udzielenie pomocy materialnej rodzinom, które tej 
pomocy w szczególny sposób potrzebują.
9. Organizowanie wakacji i wypoczynku dla dzieci znajdujących się pod 
opieką Fundacji.
10. Organizowanie imprez dla dzieci, festynów i pikników rodzinnych oraz 
imprez charytatywnych.
11. współpraca z organizacjami i osobami prawnymi oraz fizycznymi o 
podobnych celach i założeniach w kraju i zagranicą.
12. Prowadzenie działalności interwencyjne w ramach § 6.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

64

1

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego o charakterze domowym:
 -sprawowanie opieki i wychowania nad 14 dzieci w "Domu Rodzinnym" w Luzinie
 -sprawowanie opieki i wychowania nad 12 dzieci w "Domu Rodzinnym" w Wejherowie (oddziale
placówki w Luzinie)
 -sprawowanie opieki i wychowania nad 14 dzieci w "Domu Rodzinnym" w Liniewku Kaszubskim
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego:
 -sprawowanie opieki i wychowania nad 9 dzieci w "Rodzinnym Domu Dziecka" w Gdyni im. "Magdy
Wójcik"
Prowadzenie subkont dla osób chorych, głównie dzieci w celu zbierania środków finansowych na 
ratowanie zdrowia i życia.
Współpraca z organizacjami rozwijającymi twórczość i kreatywność dzieci i młodzieży.
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

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: MPiPS 3
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

Wspieranie rodziny i 
systemu pieczy zastępczej

Prowadzenie placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych  typu 
socjalizacyjnego o
charakterze domowym
o nazwie "Domy
Rodzinne w
Wejherowie, Luzinie,
Liniewku Kaszubskim i
placówki opiekuńczo-
wychowawczej typu
rodzinnego o nazwie
"Dom Rodzinny im.
Magdy Wójcik" w
Gdyni, dla dzieci i 
młodzieży 
pozbawionych 
całkowicie lub 
częściowo opieki i 
wychowania rodziców 
biologicznych.................
......................................
......................................
......................................
..........

87.90.Z

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

Całodobowa opieka i 
wychowanie
prowadzone dla dzieci i 
młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych..............
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
...............................

85.31.Z
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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. 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Wynajem pokoi dla 
osób uczących się, 
głównie studentów
uczelni 
wyższych.......................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
....................................

68.20.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność 
charytatywna 
polegająca na
gromadzeniu funduszy i
wspieraniu finansowym 
osób, głównie dzieci 
chorych w
 ramach ratowania 
zdrowia i życia osób 
ciężko chorych poprzez 
prowadzenie 
subkont.........................
............
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
....................

88.99.Z
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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) 2,054,657.02 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,843,610.40 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 74,821.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 5,911.92 zł

e) Pozostałe przychody 130,313.70 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,688,418.90 zł

58,237.20 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 10,441.70 zł

0.00 zł

241.70 zł

10,200.00 zł

0.00 zł

0.00 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

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)

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 126,647.01 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,746,656.10 zł

Druk: MPiPS 6
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2.4. Z innych źródeł 170,912.21 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 80,024.32 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -58.17 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 70,513.44 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 169,387.51 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: 2,092,714.72 zł 4,916.80 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

1,763,586.08 zł 4,916.80 zł

74,879.17 zł 0.00 zł

0.00 zł

1.06 zł

241,314.10 zł

12,934.31 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 prowadzenie subkont dla dzieci chorych i osób dorosłych 164,470.71 zł

2 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych o charakterze rodzinnym 4,916.80 zł

1 ratowanie zdrowia i życia dzieciom oraz osobom dorosłym 164,470.71 zł

2 sprawowanie opieki i wychowania nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych 4,916.80 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

6,522.00 zł

Druk: MPiPS 7



1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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.)

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

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)

32.0 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)

24.4 etatów

5.0 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł0.00 zł

125.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

31.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

6.00 osób

25.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 968,909.44 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

922,591.67 zł

712,098.21 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

177,203.47 zł

- inne świadczenia 33,289.99 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 46,317.77 zł

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

46,317.77 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 46,317.77 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)

80,742.45 zł

9.00 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

2.00 osób

7.00 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)

12.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 8.00 osób

4.00 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 75,000.00 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 Zapewnienie 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej dla 26 dzieci z 
terenu Powiatu 
Wejherowskiego w 
prowadzonych przez 
podmiot całodobowych 
placówkach opiekuńczo-
wychowawczych typu 
socjalizacyjnego wraz z 
udzieleniem dofinansowania 
tego zadania.

Całodobowa opieka i 
wychowanie nad dzieckiem 
pozbawionym częściowo lub 
całkowicie opieki rodziców 
biologicznych

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wejherowie.

926,630.94 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

95,481.62 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Paragraf 7 punkt 11 i 
paragraf 17 punkt 4 statutu 
Fundacji "Rodzina Nadziei"
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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)

2 Prowadzenie na zlecenie 
Powiatu Wejherowskiego 
całodobowej opieki i 
wychowania w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu socjalizacyjnego w celu 
zapewnienia 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej dla 8 dzieci z 
terenu Powiatu 
Wejherowskiego wraz z 
udzieleniem dofinansowania 
tego zadania.

Całodobowa opieka i 
wychowanie nad dzieckiem 
pozbawionym częściowo lub 
całkowicie opieki rodziców 
biologicznych

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wejherowie

298,139.55 zł

3 Prowadzenie całodobowej 
placówki opiekuńczo – 
wychowawczej dla dwójki 
dzieci.

Całodobowa opieka i 
wychowanie nad dzieckiem 
pozbawionym częściowo lub 
całkowicie opieki rodziców 
biologicznych

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pucku

61,688.00 zł

4 Prowadzenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu socjalizacyjnego dla 1 
dziecka z terenu Powiatu 
Malborskiego wraz z 
finansowaniem tego 
zadania.

Całodobowa opieka i 
wychowanie nad dzieckiem 
pozbawionym częściowo lub 
całkowicie opieki rodziców 
biologicznych

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Malborku

82,349.18 zł

5 Prowadzenie na zlecenie 
Powiatu Szczecineckiego 
całodobowej placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu socjalizacyjnego w celu 
zapewnienia 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej dla 1 
wychowanka z terenu 
Powiatu Szczecineckiego 
wraz z udzieleniem 
dofinansowania tego 
zadania

Całodobowa opieka i 
wychowanie nad dzieckiem 
pozbawionym częściowo lub 
całkowicie opieki rodziców 
biologicznych

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Szczecinku

32,800.00 zł

6 Prowadzenie placówki 
opiekuńczo-wychowawczej 
typu socjalizacyjnego dla 4 
dzieci z terenu Powiatu 
Starogardu Gdańskiego

Całodobowa opieka i 
wychowanie nad dzieckiem 
pozbawionym częściowo lub 
całkowicie opieki rodziców 
biologicznych

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

14,939.77 zł

7 Zapewnienie 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej 
typu rodzinnego, dla 
wychowanków z terenu 
powiatu wejherowskiego, 
wraz z udzieleniem 
dofinansowania na realizację 
zadania.

Całodobowa opieka i 
wychowanie nad dzieckiem 
pozbawionym częściowo lub 
całkowicie opieki rodziców 
biologicznych

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wejherowie

267,408.00 zł

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

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)

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 Wojewoda Pomorski 4

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 4

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku 1

4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku 1

5 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim 1

6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku 1

7 Sanepid w Kościerzynie 2

8 Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Kościerzynie 2

9 Państwowa Inspekcja Pracy w Wejherowie 1

10 Państwowa Inspekcja Pracy w Starogardzie Gdańskim 1

11 Państwowa Inspekcja Pracy w Gdańsku 1

12 Rzecznik Praw Dziecka w Warszawie 1

13 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk 1
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Grzegorz Foppke - prezes 
zarządu

Dorota Trzeciak - główna 
księgowa    Gdańsk, dnia 19 

czerwca 2017 r

Data wypełnienia sprawozdania
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