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1. nazwa fundacji: Ogólnopolski Operator Oświaty 

 

2. siedziba i adres: ul. Gorczyczewskiego 2/7; 60-554 Poznań  

 

3. data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 18 września 2001 r.  

 

4. numer KRS: 0000044866   

 

5. numer REGON: 634239925 

 

6. dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym i adres zamieszkania): 

1) Prezes Fundacji – Mateusz Krajewski; 

ul. Gorczyczewskiego 2/4, Poznań 

 2)    Członek Zarządu – Anna Tomaszyk; 

        Os. Leśne 1B/73, Koziegłowy 

 3)    Członek Zarządu – Szymon Buda; 

        ul. Białych Bzów 7, Kowale 

      4)    Członek Zarządu – Joanna Poselt; 

        ul. Prądzyńskiego 27, Łódź 

 

7. określenie celów statutowych fundacji: 

1. Działania na rzecz zapewnienia powszechnej dostępności opieki przedszkolnej  

   i żłobkowej. 

2. Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego oraz organów państwowych  

  w budowaniu i prowadzeniu sieci ogólnodostępnych placówek oświatowych  

  i opiekuńczych 

3. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. 

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka. 

 

8. zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis 

głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych: 

Fundacja pracuje w oparciu o zapisy statutu. W 2020 r. Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez: 

 Powadzenie przedszkoli na terenie : 

 miasta Poznania i powiatu poznańskiego (13 przedszkoli z filiami),  

 Wrocławia (13 przedszkoli z filiami),  

 Łodzi (2 przedszkola z filiami),  

 Gdańska (5 przedszkoli),  

 Nakonowa (1 przedszkole),  

 Rosochy(1 przedszkole). 
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 Prowadzenie szkół podstawowych na terenie: 

 miasta Poznania (2 Szkoły Podstawowe),  

 miasta Gdańska (1 Szkoła Podstawowa), 

 miasta Wrocławia (2 Szkoły Podstawowe),   

 gminy Kowal (1 Szkoła Podstawowa w Nakonowie), 

 miasta Łodzi (2 Szkoły Podstawowe). 

 Realizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WD) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Realizowała projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020 (WRPO) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Realizowała projekty w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020 (PO WER) 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 Realizowała projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

 Realizowała projekty dofinansowane z budżetów JST. 

 Realizowała projekty z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

 Realizowała projekty z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do    

lat 3. 

 Realizowała projekty z dotacji celowych budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 

 Realizowała projekty z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – 

„Aktywna tablica” 

 Realizowała projekty z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 Realizowała projekty grantowe 

 

Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

 Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Żłobek Fundacji Familijny Poznań ul. Janickiego 22” 

na podstawie umowy nr ZSS-XV.526.76.2019 Okres realizacji zadania: od 01.09.2019 roku do 

30.06.2020 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 116 368,00 zł. 

Celem głównym było zwiększenie dostępu do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez kontynuację 

działalności Żłobka Fundacji Familijny Poznań zapewniającego opiekę 35 dzieciom w wieku od 20 tygodnia 

do 3 roku życia, w tym także dzieciom niepełnosprawnym, których rodzice/ opiekunowie prawni w składanych 

na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach 

identyfikacyjnych, aktualnych wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. lub na dzień zapisania dziecka do żłobka, 

wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań.  

 Zakończyliśmy Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2020 na podstawie umowy nr PS-XI.946.4.141.2019.5. Okres realizacji zadania: od 

01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku. 
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Łączna wartość programu z dofinansowania 21 330,00 zł.   

Celem programu było obniżenie o 135,00 zł miesięcznie opłat za pobyt dzieci w żłobku      w dwóch 

poznańskich placówkach: Żłobku Fundacji Familijny Poznań ul. Janickiego 22. 

 Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Familijne półkolonie w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 29 w Gdańsku” na podstawie umowy RWB-W/2848/WRS/327/U-W.Bież/2020. 

Okres realizacji zadnia: od 01.07.2020 roku do 31.08.2020 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 14 735,36 zł. 

Celem zadania publicznego była organizacja półkolonii letnich dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku przy ul .Miałki Szlak 74. Głównym celem organizacji półkolonii było 

stworzenie możliwości aktywnego i ciekawego spędzania wakacji. 

 Zakończyliśmy realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 

UmKsztUstKFS/20/00029. Okres realizacji zadania: od 15.07.2020 roku do 30.07.2020 roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 7 280,00 zł. 

Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Ogólnopolskiego 

Operatora Oświaty w formie szkoleń dla 14 pracowników. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 

podstawie umowy nr 230/KFS/2020. Okres realizacji zadania od 20.04.2020. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 28 000,00 zł 

Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Ogólnopolskiego 

Operatora Oświaty w formie szkoleń dla 10 pracowników. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 

podstawie umowy nr 447/KFS/2020. Okres realizacji zadania od 15.09.2020 roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 9 744,00 zł 

Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Ogólnopolskiego 

Operatora Oświaty w formie szkoleń dla 7 pracowników. 

 Zakończyliśmy realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 

RS.533.105.5.2019.AS. Okres realizacji zadania od 9.08.2019 roku do 30.09.2020 roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 16 599,84 zł 

Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Ogólnopolskiego 

Operatora Oświaty w formie szkoleń dla 28 pracowników. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa” na podstawie umowy 373/2020. Okres realizacji zadania: od 

04.08.2020 roku do 31.12.2020 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 2 480,00 zł 

Celem zadnia był zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Kornelówka-

Przystań w Łodzi w celu uatrakcyjnienia księgozbiorów bibliotek szkolnych oraz wzmocnieniu potencjału i 

roli biblioteki. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy 

dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 
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infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na podstawie umowy nr 444/2020. Okres realizacji zadania: 

od 24.11.2020 roku do 31.12.2020 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 13 960,00 zł 

Celem zadania był zakup i przekazanie sprzętu komputerowego i multimedialnego i wykorzystaniem ich w 

procesie edukacji dzieci uczęszczającej do Szkoły Podstawowej Kornelówka-Przystań w Łodzi. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Toruniu pod nazwą „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” na 

podstawie umowy UM_ŚG.273.4.049.2020. Okres realizacji zadania: od 06.02.2020 roku do 

30.04.2020 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 439,63 zł. 

Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży szkoły 

podstawowej w wieku od 6 do 13 lat uczęszczającej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo nr 1 w 

Nakonowie. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym 

Przedszkolu Galileo w Łodzi” na podstawie umowy nr 444/EE/D/2020. Okres realizacji zadania: od 

01.09.2020 roku do 30.06.2021 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 29 565,00 zł. 

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej wśród 100 dzieci w wieku 

przedszkolnym uczęszczających do Publicznego Przedszkola Galileo w Łodzi poprzez realizację programu 

przedszkolnej edukacji ekologicznej” Ziemskie skarby” w okresie 01.09.2020 – 30.06.2021 roku. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pod nazwą „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej 

Przystań w Łodzi” na podstawie umowy 777/EE/D/2020. Okres realizacji zadania: od 22.12.2020 

roku do 30.04.2021 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 48 680,00 zł. 

Celem projektu jest stworzenie ciekawych, praktycznych i nowatorskich rozwiązań edukacyjnych dla nauk 

przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych w  

pracowni w Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań w Łodzi. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane ze środków Miasta Wrocławia pod nazwą „Aktywny 

Przedszkolak” na podstawie umowy D/BSR/2681/1/2020. Okres realizacji zadania: od 09.11.2020 

roku do 31.12.2020 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 33 295,00 zł 

Celem projektu było zainteresowanie dzieci tematyką sportową, a także promowania aktywności wśród dzieci 

w wieku przedszkolnym uczęszczających do 13 placówek przedszkolnych należących do Ogólnopolskiego 

Operatora Oświaty. 

 Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” (POWR.02.10.00-

00-5009/18-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020. Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku. 

Łączna wartość projektu 1 233 760,80 zł, w tym 1 233 760,80 zł z dofinansowania. 
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Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów 

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito w 

Poznaniu i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. wielkopolskiego, w 2019 i 2020 roku. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Badacze w działaniu – mobilność w Finlandii” 

na podstawie umowy nr POWERSE-2019-1-PMU-1301 realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 roku do 

30.06.2021 roku. 

Łączna wartość projektu 169 870,00 zł, w tym 169 870,00 zł z dofinansowania. 

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych pośród 26 uczniów Publicznej Szkoły 

Podstawowej Cogito w Poznaniu poprzez organizacje mobilności edukacyjnych dla dwóch 13 osobowych grup 

uczniów do szkoły w Finlandii. 

 Zakończyliśmy na realizację projektu „Nowe miejsca dla familijnych przedszkolaków” na podstawie 

umowy nr RPWP.08.01.01-30-0057/18-00 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 24.06.2019 roku do 

29.11.2020 roku. 

Łączna wartość projektu 2 017 755,60 zł, w tym 1 715 092,26 zł z dofinansowania. 

Celem głównym projektu był wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego       (w tym dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej) poprzez utworzenie w istniejącej bazie lokalowej przy ul. Głównej 

42, 150 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci zamieszkałych w mieście Poznań, w okresie 24.06.2019-

29.11.2020 roku oraz zwiększenie kompetencji 6 nauczycieli przedszkola w zakresie wykonywanej pracy i 

pedagogiki specjalnej poprzez udział nauczycieli w szkoleniach. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Akademia kompetencji kluczowych w PSP 

Leonardo” na podstawie umowy nr RPDS.10.02.02-02-0019/18 realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Okres 

realizacji projektu: od 01.07.2019-31.12.2021. 

Łączna wartość projektu 1 018 323,50 zł, w tym 965 283,50 zł z dofinansowania. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i 

specjalistycznych służących zwiększeniu szans rozwojowych. uczniów, podniesieniu ich kompetencji 

kluczowych poprzez nauczanie eksperymentalne czego efektem będzie m.in. lepsze wyniki w nauce i większe 

szanse na rynku pracy w przyszłości. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Familijne LOWE” na podstawie umowy nr 

POWR.02.14.00-00-1008/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.11.2019 roku do 31.10.2021 roku. 

Łączna wartość projektu 6 156 643,33 zł, w tym 6 156 643,33 zł z dofinansowania. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu dorosłych oraz społeczności lokalnych do różnych form 

uczenia się przez całe życie poprzez utworzenie i funkcjonowanie 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji 

w 20 szkołach na terenie całego kraju, w ramach przyznanych 20 grantów w wysokości 250 tys., w okresie od 

1.11.2019 roku do 31.10.2021 r. 
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 Zakończyliśmy realizację grantu pn. „Fińskie podwórko przyrody w Cogito – Finnish science yard in 

Cogito” (UPG-MWSO-2-2019-77) realizowanego w ramach grantów na komponent współpracy 

ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów 

tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie 

finansowej 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 roku do 31.12.2020 roku 

Łączna wartość projektu 94 800,00 zł w tym z dofinansowania 94 800,00 zł. 

Celem głównym projektu był wzrost wiedzy i umiejętności 9 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej 

Cogito a także poprawa jakości i skuteczności nauczania w szkole, w tym nauk przyrodniczych, co wpłynie na 

rozwój wśród uczniów kompetencji kluczowych, poprzez transfer metod pracy z uczniami i wymianę 

doświadczeń z fińską szkołą w okresie od 1 września 2019 do 31 grudnia 2020 roku. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Cyfrowy skok w GOK – Miasto Poznań” na 

podstawie umowy POPC.03.02.00-00-0454/19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 roku. Okres realizacji projektu: od 15.01.2020 roku do 14.01.2022 roku. 

Łączna wartość projektu 1 328 331,00 zł w tym z dofinansowania 1 328 331,00 zł. 

Celem głównym projektu jest wsparcie kompetencji cyfrowych u 9 pracowników 9 bibliotek – 1 instytucji 

kultury oraz 900 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat w mieście Poznań. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Familijnym 

Wrocławiu” na podstawie umowy nr RPDS.10.01.02-02-036/19 realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Okres 

realizacji projektu: od 01.07.2020 roku do 31.08.2021 roku. 

Łączna wartość projektu 1 957 264,80 zł, w tym 1 663 675,08 zł z dofinansowania. 

Celem głównym projektu utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego a w nim 125 miejsc 

przedszkolnych w ramach 5 oddziałów przedszkolnych po 25 dzieci w istniejącym budynku przy ul. Na Grobli 

we Wrocławiu. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. „Szkoła Ćwiczeń Galileo w Nakonowie” 

(POWR.02.10.00-00-3005/19-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.04.2020 roku do 31.03.2022 roku. 

Łączna wartość projektu 1 298 979,48 zł, w tym 1 298 979,48 zł z dofinansowania. 

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów 

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Niepublicznej 

Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. Kujawsko-

pomorskiego, w 2020 i 2021 roku. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. „Sensoryczne Przedszkole Rubi w 

Czerwonaku” (RPWP.08.01.01-30-0044/19) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.06.2020 roku do 

31.08.2021 roku. 

Łączna wartość projektu 308 876,25 zł , w tym 262 544,81 zł z dofinansowania. 

Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Rubi w 

Czerwonaku oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej Przedszkola Rubi o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 

dzieci. 
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 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację grantu pn. „Nowy ogród w Małej Biedronce - New 

garden in Little Ladybug” na podstawie umowy 101/BZP/CPE/W.40.I.2019 w ramach projektu 

„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową w ramach 

IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społecznej 

współpraca ponadnarodowa”. Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 30.11.2021 roku. 

Łączna wartość projektu 94 000,00 zł, w tym 94 000,00 zł z dofinansowania. 

Celem projektu jest poprawa i rozszerzenie oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola Małej Biedronka w 

Poznaniu poprzez wdrożenie nowego rozwiązania w zakresie edukacji przyrodniczej oraz terenowej dla 150 

dzieci uczęszczających do placówki. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację grantu pn. „Od słów pisanych po błyszczące światło” na 

podstawie umowy 215/BZP/CPE/W.131.II.2019 w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie 

dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową w ramach IV Osi priorytetowej Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społecznej współpraca ponadnarodowa”. Okres 

realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 30.11.2021 roku. 

Łączna wartość projektu 92 292,40 zł, w tym 92 292,40 zł z dofinansowania. 

Celem projektu transfer i wdrożenie jednego nowego rozwiązania tj. metody tworzenia i wykorzystania filmu 

narracyjnego jako formy pracy pedagogicznej, kształtującej kompetencje kluczowe uczniów w Publicznej 

Szkole Podstawowej Leonardo we Wrocławiu oraz wymiana informacji i doświadczenia z zagranicznym 

partnerem z Turynu. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację grantu pn. „ Nowoczesne metody aktywizacji dorosłych - 

modern methods activating adult people” na podstawie umowy UPG-MWSO-4-2019-151 w ramach 

projektu Operatora „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy 

ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów 

tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie 

finansowanej 2014-2020. Okres realizacji projektu:  01.09.2020 roku do 30.03.2021 roku. 

Łączna wartość projektu 97 572,00 zł, w tym 97 572,00 zł z dofinansowania. 

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji 28 osób będących kadrą i uczestnikami projektu standardowego 

poprzez transfer wiedzy dotyczący metod aktywizacji osób dorosłych i wymianę doświadczeń z włoskim 

stowarzyszeniem Punto Cometa w okresie od 09.2020 do 03.2021. 

 
9. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego: 
 
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej, nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.   
W 2020 r. prowadziła działalność pomocniczą do działalności statutowej nieodpłatnej w zakresie prowadzenia 
przedszkoli. 



9 

 

 

10. Odpisy uchwał fundacji:   
 
W 2020 roku Rada Fundacji podjęła następujące uchwały: 

Rejestr uchwał podjętych przez Radę Fundacji w 2020 r.  
Lp. Nr uchwały Data uchwały W sprawie 

1. 1 19-06-2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji 
Ogólnopolski Operator Oświaty za okres od 01.01.2019 r. do 
31.12.2019 r. 

2. 2 19-06-2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania merytorycznego z 
działalności organizacji pożytku publicznego – Fundacji 
Ogólnopolski Operator Oświaty za okres od 01.01.2019 r. do 
31.12.2019 r.  

3. 3 19-06-2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności   Fundacji 
Ogólnopolski Operator Oświaty za okres od 01.01.2019 r. do 
31.12.2019 r. 

4. 4 19-06-2020 podział wyniku finansowego netto za rok 2020 

 

 

W 2020 roku Rada Programowa Fundacji podjęła następujące uchwały: 

Rejestr uchwał podjętych przez Fundatora Fundacji w 2020 r.  
Lp. Nr uchwały Data uchwały W sprawie 

1. 1 05-11-2020 zgoda na nabycie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 
Starogajowej we Wrocławiu 

 

 

11. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, 

darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy 

jednostek samorządu terytorialnego), oraz formy płatności (np. gotówka, przelew), odpłatnych 

świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów 

tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł: 

 

Przychody z wyodrębnieniem ich źródeł:  

 

Przychody 

Ogółem, w tym: 82 610 777,90 zł 
Forma płatności 

(gotówka/przelew) 
Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem 
wyników/zysków i strat) 

82 610 777,90 zł 
przelew 

Informacja o źródłach przychodów organizacji   

  Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 72 665 502,34 zł przelew 

  Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 258 960,30 zł przelew 

 
Przychody z działalności pomocniczej do działalności 
statutowej nieodpłatnej 

6 831 283,76 zł 
przelew 

 Przychody z działalności finansowej 2 388,99 zł przelew 

 Pozostałe przychody 2 852 642,51 zł przelew 

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 26 842,22 zł przelew 
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Przychody ze źródeł publicznych ogółem 72 803 200,34 zł przelew 

  
Ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych 

6 109 517,41 zł 
przelew 

  Ze środków budżetu państwa 16 440,00  zł przelew 

  Ze środków budżetu samorządu terytorialnego  66 610 449,30 zł 
przelew 

  Z dotacji funduszy celowych 66 793,63 zł przelew 

Przychody ze źródeł prywatnych ogółem 561 624,33 zł przelew 

  Ze składek członkowskich 0,00 zł   przelew 

  Z darowizn od osób fizycznych 25 378,83 zł przelew 

  Z darowizn od osób prawnych 536 245,50 zł przelew 

 Z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 zł przelew 

 Ze spadków, zapisów 0,00 zł przelew 

 Z wpływów z majątku 0,00 zł przelew 

 Z nawiązek sądowych 0,00 zł przelew 

 Ze świadczeń pieniężnych 0,00 zł przelew 

Przychody z innych źródeł 9 219 111,01 zł przelew 

 

 12) Informację o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych, 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), 

c) działalność pomocniczą do działalności statutowej nieodpłatnej, 

d) pozostałe koszty, 

- z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew) 

Poniesione koszty:  

 

Koszty 

Ogółem, w tym: 81 856 092,02 zł 
Forma płatności 

(gotówka/przelew) 

Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 72 317 662,97 zł przelew 

Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 311 205,37 zł przelew 

Koszty z tytułu prowadzenia działalności pomocniczej do działalności 
statutowej nieodpłatnej w tym: 

4 872 249,52 zł 
przelew 

  
Koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia 

4 872 249,52 zł 
przelew 

  
Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 

0,00 zł 
przelew 

 Pozostałe koszty ogółem 0,00 zł przelew 

Pozostałe koszty administracyjne i zarządu 1 303 725,87 zł przelew 

Pozostałe koszty operacyjne 2 670 478,61 zł przelew 

Pozostałe koszty finansowe 380 769,68 zł przelew 
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Poniesione koszty według rodzaju 78 804 843,73 zł 
Forma płatności 

(gotówka/przelew) 

Zużycie materiałów i energii 6 287 224,97  zł przelew 

Usługi obce 27 761 979,97 zł przelew 

Podatki i opłaty 71 305,18 zł przelew 

Wynagrodzenia 36 138 989,39 zł przelew 

Świadczenia na rzecz pracowników 7 103 720,22 zł                                                                                                                              przelew 

Amortyzacja 993 394,27 zł przelew 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 zł przelew 

Pozostałe koszty 448 229,73 zł przelew 

 

13) Dane o: 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

 

Wyszczególnienie 
Liczba osób zatrudnionych na 
podstawie umów o pracę 

w tym kobiety w tym mężczyźni 

Zarząd FFP 0 0 0 

Dyrektorzy, kierownicy placówek i działów 24 22 2 

Specjaliści ds. ekonom., księgowości, kadr i 
zarządzania 

13 11 2 

Pracownicy biurowi, administracyjni, sekretarze 
szkół lub przedszkoli 

42 40 2 

Osoby zatrudnione w ramach realizowanych 
projektów: Koordynatorzy, asystenci 
koordynatorów, pracownicy biurowi, doradcy 
obyw., itp. 

10 10 0 

Służba BHP 2 1 1 

Nauczyciele 646 590 56 

Logopedzi, psycholodzy, opiekun-wychowawca 66 64 2 

Pomoce nauczyciela 287 285 2 
Opiekunowie i salowe w żłobkach 8 8 0 
Woźni, kucharki, sprzątaczki, pracownicy gosp., 
pracownicy techn. 

58 49 9 

Stażyści, stypendyści (w ramach realizowanych 
projektów) 

0 0 0 

Usługi projektowe, remontowe, techniczne 0 0 0 

Zatrudnienie ogółem 1156 1080 76 
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Wyszczególnienie 
Liczba osób 
świadczących usługi na 
podst. umów cywilnych 

w tym kobiety w tym mężczyźni 

Rada Programowa (na podstawie powołania) 1 0 1 

Zarząd FFP 4 2 2 

Dyrektorzy, kierownicy placówek i działów 0 0 0 

Specjaliści ds. ekonom., księgowości, kadr i zarządzania 6 6 0 

Pracownicy biurowi, administracyjni, sekretarze szkół 
lub przedszkoli 

6 3 3 

Osoby zatrudnione w ramach realizowanych projektów: 
Koordynatorzy, asystenci koordynatorów, pracownicy 
biurowi, doradcy obyw., itp. 

3 3 0 

Służba BHP 0 0 0 

Nauczyciele 60 48 12 

Logopedzi, psycholodzy, opiekun-wychowawca 4 4 0 

Pomoce nauczyciela 6 6 0 

Opiekunowie i salowe w żłobkach 0 0 0 

Woźni, kucharki, sprzątaczki, pracownicy gosp., 
pracownicy techn. 

11 9 2 

Usługi projektowe, remontowe, techniczne 0 0 0 

Zatrudnienie ogółem 101 81 20 

 

W 2020 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników wyłącznie w działalności gospodarczej.  
 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

 

  Wynagrodzenie 

Wynagrodzenia ogółem 35 341 785,50 zł 

  z tytułu umów o pracę 35 082 691,61 zł 

  z tytułu umów cywilno - prawnych 259 093,89 zł 

  z tytułu stypendiów 0,00 zł 

Wynagrodzenia w tym: 35 341 785,50 zł 

  premie  2 821 380,95 zł 

  nagrody 0,00 zł 

  inne świadczenia 0,00 zł 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w 
działalności pomocniczej do działalności statutowej 

0,00 zł 
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c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 

gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia. 

 

Organ Fundacji Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) 

Zarząd w tym: 10 653,29 zł   

  Wynagrodzenie 10 653,29 zł 

  Premie 0,00   

  Nagrody 0,00   

  Inne świadczenia 0,00   

Rada Programowa 20 368,83 zł 

  Wynagrodzenie 20 368,83 zł   

  Premie 0,00 zł   

 Nagrody 0,00 zł 

 Inne świadczenia 0,00 zł 

Rada Nadzorcza  0,00 zł 
 

 Wynagrodzenie 0,00 zł 

  Premia 0,00 zł 

  Nagrody 0,00 zł   

  Inne świadczenia 0,00 zł  

Działalność gospodarcza 0,00 zł   

  Wynagrodzenie 0,00 zł   

  Premie 0,00 zł   

  Nagrody 0,00 zł   

  Inne świadczenia 0,00 zł   

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, umów o dzieło 

Wynagrodzenie 

Wynagrodzenia 259 093,89 zł 

  z tytułu umów cywilno - prawnych 259 093,89 zł  

  z tytułu stypendiów 0,00 zł 
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e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy 

statutowej udzielania takich pożyczek, 

 

Fundacja w 2020 roku  nie udzieliła  żadnych pożyczek pieniężnych: 

 

f) kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku 

rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku 

rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, oraz kwotach 

zgromadzonych w gotówce, 

Nazwa banku Saldo na 31.12.2020 

  Santander Bank Polska S.A. 2 621 811,92 zł  

  PKO Bank Polski S.A – Centrala 676 217,38 zł 

 Kasa 14 267,06 zł 

 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 

prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, 

Fundacja posiada udziały w: 

 DGF Sp. z o.o. 120 udziałów o łącznej wysokości  12.000,00 zł 

 DGF Sp. z o.o. Sp. K. wkład wniesiony w kwocie 762 178,00 zł jako komandytariusz, a udział w 

zyskach i stratach w wysokości 50% 

 Infrastruktura Oświaty Sp. z o.o. wkład wniesiony o łącznej wysokości 1.199.000,00zł jako 

komandytariusz, a udział w zyskach i stratach  ponosi w wysokości 49,5%. 

 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie, 

Wartość netto prawa wieczystego użytkowania gruntu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 

- 3 913 636,38 zł i jest corocznie pomniejszana o odpis aktualizujący,  

-      80 722,08 zł i jest comiesięcznie pomniejszana o amortyzację . 

Łączna wartość prawa wieczystego gruntu na 31-12-2020 r. wynosi 3 994 358,46 zł. 

 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych, 

Budynki i budowle wartość netto na dzień 31-12-2020 r. wynosi 501 441,76 zł 

w tym: 

    - inwestycja w obcych środkach trwałych 36 285,00 zł; 

    - wartość nowo nabytego budynku 33 960,00 zł 

    - budowle 10 728,02 zł 

Urządzenia techniczne, maszyny  wartość netto na 31-12-2020 r.: 4 589,64 zł 

Środki transportu wartość netto na 31-12-2020 r.: 0,00 zł 

Wartości Niematerialne i Prawne wartość netto na 31-12-2020 r.: 0,00 zł 

Zaliczki i środki trwałe w budowie wartość netto na 31-12-2020 r.: 65 000,00 zł 
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j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych, 

Wartość aktywów 13 149 251,44 zł, wartość pasywów 13 149 251,44 zł. 

 

 14) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe 

zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności, 

 Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Żłobek Fundacji Familijny Poznań ul. Janickiego 22” 

na podstawie umowy nr ZSS-XV.526.76.2019 Okres realizacji zadania: od 01.09.2019 roku do 

30.06.2020 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 116 368,00 zł. 

Celem głównym było zwiększenie dostępu do placówek opieki nad dziećmi do lat 3      poprzez kontynuację 

działalności Żłobka Fundacji Familijny Poznań zapewniającego opiekę 35 dzieciom w wieku od 20 tygodnia 

do 3 roku życia, w tym także dzieciom niepełnosprawnym, których rodzice/ opiekunowie prawni w składanych 

na podstawie przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniach 

identyfikacyjnych, aktualnych wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. lub na dzień zapisania dziecka do żłobka, 

wskazali jako miejsce zamieszkania podatnika – miasto Poznań.  

 Zakończyliśmy Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„Maluch+” 2020 na podstawie umowy nr PS-XI.946.4.141.2019.5. Okres realizacji zadania: od 

01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku. 

Łączna wartość programu z dofinansowania 21 330,00 zł.   

Celem programu było obniżenie o 135,00 zł miesięcznie opłat za pobyt dzieci w żłobku      w dwóch 

poznańskich placówkach: Żłobku Fundacji Familijny Poznań ul. Janickiego 22. 

 Zakończyliśmy zadanie publiczne pod nazwą „Familijne półkolonie w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 29 w Gdańsku” na podstawie umowy RWB-W/2848/WRS/327/U-W.Bież/2020. 

Okres realizacji zadnia: od 01.07.2020 roku do 31.08.2020 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 14 735,36 zł. 

Celem zadania publicznego była organizacja półkolonii letnich dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat w Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku przy ul .Miałki Szlak 74. Głównym celem organizacji półkolonii było 

stworzenie możliwości aktywnego i ciekawego spędzania wakacji. 

 Zakończyliśmy realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 

UmKsztUstKFS/20/00029. Okres realizacji zadania: od 15.07.2020 roku do 30.07.2020 roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 7 280,00 zł. 

Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Ogólnopolskiego 

Operatora Oświaty w formie szkoleń dla 14 pracowników. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 

podstawie umowy nr 230/KFS/2020. Okres realizacji zadania od 20.04.2020 roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 28 000,00 zł 

Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Ogólnopolskiego 

Operatora Oświaty w formie szkoleń dla 10 pracowników. 
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 Otrzymaliśmy dofinansowanie realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 

podstawie umowy nr 447/KFS/2020. Okres realizacji zadania od 15.09.2020 roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 9 744,00 zł 

Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Ogólnopolskiego 

Operatora Oświaty w formie szkoleń dla 7 pracowników. 

 Zakończyliśmy realizację zadania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie umowy nr 

RS.533.105.5.2019.AS. Okres realizacji zadania od 9.08.2019 roku do 30.09.2020 roku. 

Łączna wartość projektu z dofinansowania 16 599,84 zł 

Celem głównym zadania było dofinansowanie do kształcenia ustawicznego pracowników Ogólnopolskiego 

Operatora Oświaty w formie szkoleń dla 28 pracowników. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami) w ramach „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa” na podstawie umowy 373/2020. Okres realizacji zadania: od 

04.08.2020 roku do 31.12.2020 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 2 480,00 zł 

Celem zadnia był zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej Kornelówka-

Przystań w Łodzi w celu uatrakcyjnienia księgozbiorów bibliotek szkolnych oraz wzmocnieniu potencjału i 

roli biblioteki. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy 

dydaktycznych do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych - „Aktywna Tablica” na podstawie umowy nr 444/2020. Okres realizacji zadania: 

od 24.11.2020 roku do 31.12.2020 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 13 960,00 zł 

Celem zadania był zakup i przekazanie sprzętu komputerowego i multimedialnego i wykorzystaniem ich w 

procesie edukacji dzieci uczęszczającej do Szkoły Podstawowej Kornelówka-Przystań w Łodzi. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Toruniu pod nazwą „Ekologiczny edukator szkolny – III Edycja 2020” na 

podstawie umowy UM_ŚG.273.4.049.2020. Okres realizacji zadania: od 06.02.2020 roku do 

30.04.2020 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 439,63 zł. 

Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży szkoły 

podstawowej w wieku od 6 do 13 lat uczęszczającej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Galileo nr 1 w 

Nakonowie. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi pod nazwą „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym 

Przedszkolu Galileo w Łodzi” na podstawie umowy nr 444/EE/D/2020. Okres realizacji zadania: od 

01.09.2020 roku do 30.06.2021 roku. 
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Łączna wartość zadania z dofinansowania 29 565,00 zł. 

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej wśród 100 dzieci w wieku 

przedszkolnym uczęszczających do Publicznego Przedszkola Galileo w Łodzi poprzez realizację programu 

przedszkolnej edukacji ekologicznej” Ziemskie skarby” w okresie 01.09.2020 – 30.06.2021 roku. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pod nazwą „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej 

Przystań w Łodzi” na podstawie umowy 777/EE/D/2020. Okres realizacji zadania: od 22.12.2020 

roku do 30.04.2021 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 48 680,00 zł. 

Celem projektu jest stworzenie ciekawych, praktycznych i nowatorskich rozwiązań edukacyjnych dla nauk 

przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych w  

pracowni w Szkole Podstawowej Kornelówka – Przystań w Łodzi. 

 Zakończyliśmy zadanie realizowane ze środków Miasta Wrocławia pod nazwą „Aktywny 

Przedszkolak” na podstawie umowy D/BSR/2681/1/2020. Okres realizacji zadania: od 09.11.2020 

roku do 31.12.2020 roku. 

Łączna wartość zadania z dofinansowania 33 295,00 zł 

Celem projektu było zainteresowanie dzieci tematyką sportową, a także promowania aktywności wśród dzieci 

w wieku przedszkolnym uczęszczających do 13 placówek przedszkolnych należących do Ogólnopolskiego 

Operatora Oświaty. 

 Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito” (POWR.02.10.00-

00-5009/18-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020. Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 roku do 31.12.2020 roku. 

Łączna wartość projektu 1 233 760,80 zł, w tym 1 233 760,80 zł z dofinansowania. 

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów 

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito w 

Poznaniu i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. wielkopolskiego, w 2019 i 2020 roku. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Badacze w działaniu – mobilność w Finlandii” 

na podstawie umowy nr POWERSE-2019-1-PMU-1301 realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 roku do 

30.06.2021 roku. 

Łączna wartość projektu 169 870,00 zł, w tym 169 870,00 zł z dofinansowania. 

Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych pośród 26 uczniów Publicznej Szkoły 

Podstawowej Cogito w Poznaniu poprzez organizacje mobilności edukacyjnych dla dwóch 13 osobowych grup 

uczniów do szkoły w Finlandii. 

 Zakończyliśmy na realizację projektu „Nowe miejsca dla familijnych przedszkolaków” na podstawie 

umowy nr RPWP.08.01.01-30-0057/18-00 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 24.06.2019 roku do 

29.11.2020 roku. 
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Łączna wartość projektu 2 017 755,60 zł, w tym 1 715 092,26 zł z dofinansowania. 

Celem głównym projektu był wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego       (w tym dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej) poprzez utworzenie w istniejącej bazie lokalowej przy ul. Głównej 

42, 150 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci zamieszkałych w mieście Poznań, w okresie 24.06.2019-

29.11.2020 roku oraz zwiększenie kompetencji 6 nauczycieli przedszkola w zakresie wykonywanej pracy i 

pedagogiki specjalnej poprzez udział nauczycieli w szkoleniach. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Akademia kompetencji kluczowych w PSP 

Leonardo” na podstawie umowy nr RPDS.10.02.02-02-0019/18 realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Okres 

realizacji projektu: od 01.07.2019-31.12.2021. 

Łączna wartość projektu 1 018 323,50 zł, w tym 965 283,50 zł z dofinansowania. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i 

specjalistycznych służących zwiększeniu szans rozwojowych. uczniów, podniesieniu ich kompetencji 

kluczowych poprzez nauczanie eksperymentalne czego efektem będzie m.in. lepsze wyniki w nauce i większe 

szanse na rynku pracy w przyszłości. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Familijne LOWE” na podstawie umowy nr 

POWR.02.14.00-00-1008/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.11.2019 roku do 31.10.2021 roku. 

Łączna wartość projektu 6 156 643,33 zł, w tym 6 156 643,33 zł z dofinansowania. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu dorosłych oraz społeczności lokalnych do różnych form 

uczenia się przez całe życie poprzez utworzenie i funkcjonowanie 20 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji 

w 20 szkołach na terenie całego kraju, w ramach przyznanych 20 grantów w wysokości 250 tys., w okresie od 

1.11.2019 roku do 31.10.2021 r. 

 Zakończyliśmy realizację grantu pn. „Fińskie podwórko przyrody w Cogito – Finnish science yard in 

Cogito” (UPG-MWSO-2-2019-77) realizowanego w ramach grantów na komponent współpracy 

ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów 

tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie 

finansowej 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 roku do 31.12.2020 roku 

Łączna wartość projektu 94 800,00 zł w tym z dofinansowania 94 800,00 zł. 

Celem głównym projektu był wzrost wiedzy i umiejętności 9 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej 

Cogito a także poprawa jakości i skuteczności nauczania w szkole, w tym nauk przyrodniczych, co wpłynie na 

rozwój wśród uczniów kompetencji kluczowych, poprzez transfer metod pracy z uczniami i wymianę 

doświadczeń z fińską szkołą w okresie od 1 września 2019 do 31 grudnia 2020 roku. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Cyfrowy skok w GOK – Miasto Poznań” na 

podstawie umowy POPC.03.02.00-00-0454/19 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 roku. Okres realizacji projektu: od 15.01.2020 roku do 14.01.2022 roku. 

Łączna wartość projektu 1 328 331,00 zł w tym z dofinansowania 1 328 331,00 zł. 

Celem głównym projektu jest wsparcie kompetencji cyfrowych u 9 pracowników 9 bibliotek – 1 instytucji 

kultury oraz 900 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat w mieście Poznań. 
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 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Familijnym 

Wrocławiu” na podstawie umowy nr RPDS.10.01.02-02-036/19 realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Okres 

realizacji projektu: od 01.07.2020 roku do 31.08.2021 roku. 

Łączna wartość projektu 1 957 264,80 zł, w tym 1 663 675,08 zł z dofinansowania. 

Celem głównym projektu utworzenie nowego ośrodka wychowania przedszkolnego a w nim 125 miejsc 

przedszkolnych w ramach 5 oddziałów przedszkolnych po 25 dzieci w istniejącym budynku przy ul. Na Grobli 

we Wrocławiu. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. „Szkoła Ćwiczeń Galileo w Nakonowie” 

(POWR.02.10.00-00-3005/19-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.04.2020 roku do 31.03.2022 roku. 

Łączna wartość projektu 1 298 979,48 zł, w tym 1 298 979,48 zł z dofinansowania. 

Celem głównym projektu jest wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów 

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w Niepublicznej 

Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie i wsparcie 56 nauczycieli z 7 szkół z terenu woj. Kujawsko-

pomorskiego, w 2020 i 2021 roku. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. „Sensoryczne Przedszkole Rubi w 

Czerwonaku” (RPWP.08.01.01-30-0044/19) realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu: od 01.06.2020 roku do 

31.08.2021 roku. 

Łączna wartość projektu 308 876,25 zł , w tym 262 544,81 zł z dofinansowania. 

Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Rubi w 

Czerwonaku oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej Przedszkola Rubi o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 

dzieci. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację grantu pn. „Nowy ogród w Małej Biedronce - New 

garden in Little Ladybug” na podstawie umowy 101/BZP/CPE/W.40.I.2019 w ramach projektu 

„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową w ramach 

IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społecznej 

współpraca ponadnarodowa”. Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 30.11.2021 roku. 

Łączna wartość projektu 94 000,00 zł, w tym 94 000,00 zł z dofinansowania. 

Celem projektu jest poprawa i rozszerzenie oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola Małej Biedronka w 

Poznaniu poprzez wdrożenie nowego rozwiązania w zakresie edukacji przyrodniczej oraz terenowej dla 150 

dzieci uczęszczających do placówki. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację grantu pn. „Od słów pisanych po błyszczące światło” na 

podstawie umowy 215/BZP/CPE/W.131.II.2019 w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie 

dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową w ramach IV Osi priorytetowej Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społecznej współpraca ponadnarodowa”. Okres 

realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 30.11.2021 roku. 

Łączna wartość projektu 92 292,40 zł, w tym 92 292,40 zł z dofinansowania. 

Celem projektu transfer i wdrożenie jednego nowego rozwiązania tj. metody tworzenia i wykorzystania filmu 

narracyjnego jako formy pracy pedagogicznej, kształtującej kompetencje kluczowe uczniów w Publicznej 
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Szkole Podstawowej Leonardo we Wrocławiu oraz wymiana informacji i doświadczenia z zagranicznym 

partnerem z Turynu. 

 Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację grantu pn. „ Nowoczesne metody aktywizacji dorosłych - 

modern methods activating adult people” na podstawie umowy UPG-MWSO-4-2019-151 w ramach 

projektu Operatora „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy 

ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów 

tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie 

finansowanej 2014-2020. Okres realizacji projektu:  01.09.2020 roku do 30.03.2021 roku. 

Łączna wartość projektu 97 572,00 zł, w tym 97 572,00 zł z dofinansowania. 

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji 28 osób będących kadrą i uczestnikami projektu standardowego 

poprzez transfer wiedzy dotyczący metod aktywizacji osób dorosłych i wymianę doświadczeń z włoskim 

stowarzyszeniem Punto Cometa w okresie od 09.2020 do 03.2021. 

 

15) Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację 

w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 

Zobowiązania Fundacji z tytułu podatków i ubezpieczeń na 31-12-2020 r. 1 349 197,64 zł. 

Fundacja w 2020 roku składała deklarację PIT-4R na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników, 

deklarację PIT-8AR na zryczałtowany podatek dochodowy, deklarację VAT – 7 oraz deklarację CIT-8, 

CIT8/0 do Urzędu Skarbowego Poznań-Jeżyce, ul. Strzelecka 2/6, 61-845 Poznań. 

Deklaracje dotyczące rozliczeń z pracownikami z tytułu ubezpieczeń społecznych były składane do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 12. 

 

16) Informację, czy Fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 

fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723, 1075, 1499,i 2215), 

Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustaw z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

 

17) Informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 

kwietnia 1984 r. o fundacja płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 

10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja czy kilka 

operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji. 

 

Fundacja nie dokonała żadnej transakcji gotówkowej o wartości równej lub przekraczającej równowartość 

15 000,00 zł. 
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18) Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była - 

to jej wyniki: 

Lista kontroli przeprowadzonych w Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty w roku 2020 

Lp. Tytuł projektu/ Rodzaj 
kontroli 

Termin kontroli Oznaczenie organu kontroli Zakres kontroli 

1. Kontrola sanitarna w 
Przedszkolu Perłowa Busola 
w Gdańsku 

13.02.2020 PPIS w Gdańsku Ocena stanu 
sanitarnego przedszkola 

2. Kontrola sanitarna w 
Przedszkolu Galileo w 
Poznaniu 

03.02.2020 PPIS w Poznaniu Kontrola żywności oraz 
materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do 
kontaktów z żywnością 

3. Kontrola sanitarno-
epidemiologiczna w 
Przedszkolu Galileo w 
Poznaniu 

04.03.2020 PSSE w Poznaniu Kontrola obiektu 
przedszkola 

4. Kontrola sanitarna w 
Przedszkolu Galileo w 
Łodzi 

03.02.2020 PPIS w Poznaniu Kontrola obiektu 
przedszkola 

5. Kontrola realizacji projektu 
Sensoryczne przedszkole w 
Przedszkolu RUBI w 
Czerwonaku 

20.01.2021 Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 

Zgodność realizacji 
projektu z 
dokumentami 

6. Kontrola sanitarno-
higieniczna w Przedszkolu 
Kolumbus w Poznaniu 

13.02.2020 PSSE w Poznaniu Bieżąca kontrola 
warunków nauczania i 
wychowania oraz stanu 
sanitarno-higienicznego 
placówki i otoczenia. 

7. Kontrola sanitarna w 
Przedszkolu Kolumbus w 
Poznaniu 

25.02.2020 PPIS w Poznaniu Kontrola w zakresie 
bezpieczeństwa 
produkowanych i 
wprowadzanych do 
obrotu środków 
spożywczych. 

8. Wyrażenie opinii w sprawie 
Szkoły Ćwiczeń w Szkole 
Podstawowej Przystań w 
Łodzi 

07.02.2020 Kuratorium Oświaty w Łodzi Działalność 
dydaktyczno-
opiekuńcza szkoły  

9. Kontrola doraźna w zakresie 
prawidłowości oceniania, 
klasyfikowania i 
promowania w Szkole 
Podstawowej Przystań w 
Łodzi 

23.06.2020 Kuratorium Oświaty w Łodzi Ocenianie, 
klasyfikowanie i 
promowanie uczniów 

10. Kontrola sanitarna w 
Przedszkolu Leonardo w 
Gdańsku 

02.03.2020 PPIS w Gdańsku Kontrola stanu 
sanitarnego 

11. Kontrola realizacji zaleceń 
w Szkole Podstawowej Nr 
29 w Gdańsku 

28.02.2020 Kuratorium Oświaty w 
Gdańsku 

Ocena realizacji 
zaleceń 

12. Kontrola sanitarna w Szkole 
Podstawowej Nr 29 w 
Gdańsku 

04.03.2020 PPIS w Gdańsku Ocena stanu 
sanitarnego szkoły 

13. Kontrola sanitarna w Szkole 
Podstawowej Nr 29 w 
Gdańsku 

31.07.2020 PPIS w Gdańsku Ocena stanu 
sanitarnego 
wypoczynku letniego 
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14. Kontrola sanitarna w Szkole 
Podstawowej Nr 29 w 
Gdańsku 

06.08.2020 PPIS w Gdańsku Ocena żywienia 
podczas wypoczynku 
letniego 

15. Kontrola sanitarna w Szkole 
Podstawowej Nr 29 w 
Gdańsku 

06.08.2020 PPIS w Gdańsku Ocena stanu 
sanitarnego 
wypoczynku dzieci 

16. Kontrola inspekcji pracy w 
Szkole Podstawowej Nr 29 
w Gdańsku 

13.10.2020 Okręgowa Inspekcja Pracy w 
Gdańsku 

Zgodność dok BHP z 
COVID 

17. Kontrola wydatkowania 
środków w Szkole 
Podstawowej Nr 29 w 
Gdańsku 

21.09.2020-
26.02.2021 

Urząd Miejski w Gdańsk Prawidłowość 
gospodarowania 
środkami publicznymi 

18. Kontrola sanitarna w 
Przedszkolu Columbus we 
Wrocławiu 

05.02.2020 PPIS we Wrocławiu Ocena stanu 
sanitarnego placówki 

19. Kontrola planowa 
17/08/2020/DEFS 
dotycząca realizacji 
projektu pn. „Nowe miejsca 
dla familijnych 
przedszkolaków” 

09.11.2020-
13.11.2020 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 

Dokumentacja 
projektowa finansowa i 
merytoryczna 

20. Kontrola planowa  
dotycząca realizacji 
projektu „Akademia 
kompetencji kluczowych w 
PSP Leonardo” 

15.09.2020-
17.09.2020 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 

Dokumentacja 
projektowa finansowa i 
merytoryczna 

 

 
 
 Podpisy: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….        ……………………………………………………….. 
                    Prezes Zarządu                                                          Członek Zarządu 
           Mateusz Marcin Krajewski                                                          Anna Katarzyna Tomaszyk                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………….         ……………………………………………………….. 
               Członek Zarządu                                                  Członek Zarządu 
        Joanna Magdalena Poselt                                         Szymon Przemysław Buda   
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