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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-26

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina BRWINÓW

Powiat PRUSZKOWSKI

Ulica ŚW.JERZEGO Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość PARZNIEW Kod pocztowy 05-808 Poczta BRWINÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail 
fundacja@formikadzieciom.o
rg.pl

Strona www www.formikadzieciom.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-11-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14723648000000 6. Numer KRS 0000509315

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

Anna Stankiewicz Prezes Zarządu TAK

Hubert Stankiewicz 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

Piotr Dębicki Przewodniczący Rady TAK

Joanna Dębicka Członek Rady TAK

FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans 
tych osób, a także wspomaganie ich rodziców, opiekunów prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych, których cele są zbieżne z celem fundacji, 
przykładowo takich jak domy dziecka, domy samotnych matek, domy 
opieki społecznej oraz placówki oświatowe takie jak szkoły, przedszkola

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej    
                                  i organizacyjnej osobom fizycznym i prawnym takiej 
jak:
a. Dofinansowywanie działalności domów dziecka, domów/schronisk dla 
samotnych matek, domów opieki społecznej oraz placówek oświatowych 
takich jak szkoły, przedszkola,
b. Wykonywanie prac remontowych w placówkach pomocy społecznej, 
domach dziecka, domach samotnych matek oraz w placówkach 
oświatowych takich jak szkoły, przedszkola,
c. Wykonywanie prac remontowych w domach / mieszkaniach rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
d. Zakup wyposażenia do placówek określonych w punktach b i c (m.in. 
meble, sprzęt AGD, RTV, zabudowa kuchenna, wyposażenie łazienki),
e. Zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży z 
ubogich rodzin,
f. Zakup odzieży, butów dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,
g. Zakup żywności dla rodzin w trudnej sytuacji,
h. Finansowanie i dofinansowanie wyjazdów letnich i zimowych dzieciom i 
młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji,
i. Finansowanie i dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży 
w zakresie wyrównywania szans, m.in. nauki języków obcych, zajęć 
sportowych, artystycznych, muzycznych,
j. Dożywianie dzieci w szkołach/przedszkolach/żłobkach
2. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków 
finansowych na rzecz Fundacji, przede wszystkim wystawy, pokazy, 
odczyty, aukcje, zbiórki.
3. Organizacja, wspieranie i dofinansowywanie imprez charytatywnych, 
artystycznych, wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, 
sympozjów, konferencji, a także imprez o charakterze sportowym w 
zakresie celów Fundacji.
4. Fundacja może realizować cele statutowe przez członkostwo w 
organizacjach, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
5. Aktywizacja zawodowa rodziców, opiekunów prawnych dzieci z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej poprzez 
finansowanie kursów zawodowych. 
6. Podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży o charakterze 
sportowym, edukacyjnym, kulturalnym, rozrywkowym i rekreacyjnym  w 
zakresie celów Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

W roku 2016 Fundacja pomogła w następujący sposób.
 Poniżej przedstawiamy najważniejsze projekty pomocowe:
1. Pomoc materialno-rzeczowa dla ubogich rodzin wielodzietnych i matek samotnie wychowujących 
dzieci z województwa głównie mazowieckiego (m.in.  Klembów, Ostrówek, Warszawa, Siedlce) oraz 
pomorskiego 
Ten rodzaj pomocy w latach 2014-2015 był w naszej fundacji wiodący. Z racji wejścia w życie programu 
rządowego 500+, w roku sprawozdawczym ten rodzaj wsparcia został znacznie zmniejszony. Rodziny 
wielodzietne zaczęły lepiej funkcjonować i poprawił się ich status materialny. Nie mniej jednak nadal 
mieliśmy podopiecznych , którzy potrzebowali dodatkowego wsparcia. 
W okresie od stycznia do końca grudnia 2016 r.  Fundacja pomagała cyklicznie 6 rodzinom, w tym 20 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

dzieciom, poprzez:
• zakup żywności o długim terminie przydatności, chemii gospodarczej, podstawowych kosmetyków, 
pieluch, artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci. Większość z tych rodzin otrzymywała pomoc cyklicznie co 
2-3 miesiące. 
• dzieci z powyższych rodzin otrzymały odzież i obuwie( zima, lato) , pościel, kołdry i ręczniki. 
Pozostałe formy pomocy rodzinom w okresie od stycznia do grudnia 2016 r to:
• zakup pieca do centralnego ogrzewania domu dla rodziny z gminy Klembów. Jest to bardzo zaradna 
osoba -
 babcia, wychowująca swojego wnuka, będąca jego opiekunem prawnym. Zawsze uśmiechnięta, nie 
skarżąca się i niesamowicie kochająca i dbająca o swojego wnuka. Mieszkają w bardzo trudnych, 
skromnych warunkach. Dochody jakie ma nie wystarczają na zakup takich dóbr jak piec do CO. 
• zakup piekarnika dla rodziny z Gdańska - wychowującej nieuleczalnie chore dziecko
2. Sfinansowanie wyjazdów na wycieczki szkolne (tzw. Zielone Szkoły) oraz obozów letnich dla dzieci z 
rodzin o niskich dochodach
Dzięki naszemu wsparciu 20 dzieci z różnych, wielodzietnych rodzin z woj. mazowieckiego   (z gminy 
Klembów, z gminy Brwinów, z Warszawy) , dzięki naszemu wsparciu pojechało na kilkudniowe 
wycieczki szkolne tzw. „Zielone Szkoły” oraz wyjechało na wakacje – na obozy tematyczne, harcerskie, 
sportowe ( piłkarskie) i skorzystało z udziału w półkoloniach - organizowanych przez stołeczne placówki 
. W powyższych przypadkach bez pomocy naszej fundacji dzieci te nie miałyby szansy na wyjazd 
wakacyjny. 

3. Dofinansowanie obiadów dla dzieci ze szkół w Bieszczadach
We wrześniu fundacja podpisała kontynuację umów na cały rok szkolny 2016/2017  z dwiema szkołami 
podstawowymi w woj. podkarpackim, gmina Ustrzyki Dolne – w miejscowości Wojtkowa oraz Ropienka 
na dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i 
życiowej.  W sumie od stycznia do czerwca 2016 roku 55 uczniów zjadło każdego dnia ciepły posiłek, a 
od września do grudnia 2016 roku liczba dzieci zwiększyła się do 64.  Koszt jednego obiadu to 2,00 -2,20
 zł. 
Dzieci do powyższego projektu zostały wytypowane przez nauczycieli oraz dyrektorów szkół na 
podstawie oceny sytuacji materialnej w rodzinie. 

4. Zajęcia dodatkowe dla dzieci z gminy Klembów, gminy Brwinów , Warszawy:
W okresie sprawozdawczym , począwszy do stycznia do grudnia 2016 roku  – 24 dzieci ze szkół 
podstawowych i gimnazjum w gminie Klembów uczestniczyło w zajęciach dodatkowych z języka 
angielskiego finansowanych przez fundację. Zajęcia odbywały się w Pracowni Twórczej „Fajniej, Lepiej” 
w Ostrówku oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie. Kilkoro z dzieci uczestniczyło też w 
zajęciach plastycznych. Tą formę pomocy nasza fundacja kontynuuje od początku swojej działalności. 
Co roku widzimy jak dzieci niesamowicie się rozwijają, podnoszą swoje umiejętności językowe i 
plastyczne. W szkole dostają coraz lepsze oceny i nie mają już takich problemów jak wcześniej.  Od lat 
obserwujemy zjawisko , że największym problemem w edukacji dzieci jest własnie język angielski. 
Rodzice nie znają tego jeżyka i nie są w stanie pomóc dzieciom w tym zakresie. 

Fundacja opłacała też zajęcia reedukacyjne , wyrównawcze dla dzieci mających problemy z nauką. W 
takich zajęciach uczestniczyło w okresie sprawozdawczym 4 dzieci z gminy Klembów.  Są to chłopcy, 
półsieroty,  wychowywani przez mamę. Takie zajęcia nasza fundacja opłaca dzieciom od 2015 roku. Raz 
w tygodniu w soboty, przyjeżdżała do nich pani pedagog i przez 4 godziny prowadziła z nimi zajęcia 
reedukacyjne, wychowawcze, pedagogiczne. Dzięki takiemu wsparciu chłopcy  na bieżąco mieli pomoc 
w zakresie edukacji, problemów wychowawczych, społecznych i innych.  
Dwie dziewczynki w wieku szkolnym z gminy Klembów w okresie sprawozdawczym uczęszczały na 
zajęcia logopedyczne opłacane przez fundację. 
Jeden chłopiec z Brwinowa  w okresie sprawozdawczym  uczęszczał na zajęcia nauki gry na pianinie, 
chłopiec wykazuje ponadprzeciętne uzdolnienia muzyczne.  
W okresie sprawozdawczym 4 dzieci z rodziny zastępczej z gminy Brwinów brało udział w zajęciach z 
języka angielskiego. Były to zajęcia na zasadzie korepetycji i nadrobienia zaległości szkolnych.
Ponadto 9 dzieci z Warszawy – tj. 4 podopiecznych Domu Dziecka nr 1 w Warszawie oraz 5 dzieci z 
rodzin potrzebujących uczęszczały na następujące zajęcia dodatkowe opłacane przez fundację: 
- piłka nożna (2 dzieci) 
- szachy wraz z wyjazdem na zgrupowanie (1 dziecko)
- kursy gimnazjalne (1 dziecko) 
- j. angielski (4 dzieci) 
- tenis ziemny (2 dzieci) 
- taniec (2 dzieci) 
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- zajęcia terapeutyczne z psychologiem (1 dziecko) 

5. Pomoc rzeczowa dla placówek : 
W styczniu 2016 roku Szkoła Podstawowa w Wojtkowej, której pomagamy w zakresie dofinansowania 
obiadów dla dzieci, otrzymała od fundacji pomoc w postaci zakupu nowych krzeseł i stolików szkolnych. 

W lutym 2016 roku Zespól Szkół w Ropience, któremu również pomagamy w zakresie dofinansowania 
obiadów dla dzieci ,  otrzymał od fundacji pomoc w postaci zakupu różnego rodzaju edukacyjnych gier 
planszowych do świetlicy dla dzieci.
Dom Dziecka nr 1 – filia „ Kameralna Grupa Usamodzielnienia” otrzymała w marcu 2016 roku od 
fundacji pomoc rzeczową w postaci zakupu nowej lodówki. 
Klub Sportowy „Nadwiślanin Płock” – w grudniu 2016 roku fundacja sfinansowała zakup 
profesjonalnego sprzętu w postaci okładzin i desek dla 15 dzieci trenujących tenis stołowy . 

6. Wsparcie I Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci z Domów Dziecka:
Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku, któremu pomogliśmy w 2015 roku finansując 
modernizację placówki został wraz z Stowarzyszeniem SSM Wisła Płock organizatorem I 
Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci z domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-
wychowawczych pt.: „FutboLOVE TUMY”. W sumie było 16 drużyn, łącznie 140 graczy. Nasza fundacja 
wsparła tą inicjatywę poprzez sfinansowanie zakupu medali dla wszystkich, a dla zwycięzców pucharów 
i statuetek . 

7. Pomoc rzeczowa dla Hospicjum Domowego „Pomorze Dzieciom”
Postanowiliśmy zrobić wyjątek i pomóc chorym dzieciom, ponieważ wraz z Fundacją „Pomorze 
Dzieciom” posiadamy wspólny mianownik – pomoc dzieciom w trudnej sytuacji życiowej. Dzieci są 
wyjątkowe i choć nie pozostało im wiele czasu, uczą się pokory i miłości każdego dnia. Zakupiliśmy dla 
dzieci  środki higieniczne , w sumie 290 opakowań takich produktów jak pielucho-majtki, podkłady 
higieniczne, kremy na odparzenia skóry, pieluchy i chusteczki nawilżające.

8. Wparcie w zakresie wycieczek szkolnych i  wakacji letnich dla dzieci 
W okresie sprawozdawczym fundacja wsparła łącznie 18 dzieci z rodzin indywidualnych i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych w zakresie sfinansowania lub dofinansowania do wyjazdów na tzw. 
Zielone Szkoły” oraz wyjazdy na obozy i kolonie w lipcu i sierpniu 2016 roku. 
• Zielone Szkoły: łączne 9 dzieci z gminy Brwinów, Klembów i Warszawy.  
• Obozy , kolonie, półkolonie: łącznie 9 dzieci z gminy Brwinów i z Warszawy. 
Dofinansowanie do wyjazdu nad morze do Dziwnówka  dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka nr 1 – filia 
Kameralna Grupa Usamodzielnienia.                                                                         

9. Wyprawki szkolne dla dzieci z Domu Dziecka w Szczutowie
Fundacja sfinansowała w sierpniu 2016 roku zakup przyborów szkolnych dla 13 dzieci z Powiatowego 
Domu Dziecka w Szczutowie.

10. PROJEKTY REMONTOWE
W roku 2016 udało nam się wesprzeć zarówno rodziny indywidualne i jak i  placówki w zakresie 
remontów. Poniżej przedstawiamy poszczególne projekty:

• Sfinansowanie remontu domu jednorodzinnego rodziny wielodzietnej  w Brwinowie:
Fundacja w pełni sfinansowała projekt remontowy dla ubogiej rodziny mieszkającej w Brwinowie, 
składającej się z 5 dzieci i 2 rodziców.  Do tej pory w domu nie było ani łazienki, ani kuchni. Udało nam 
się zaadaptować dwa pomieszczenia na ten cel. Wszystkie pomieszczenia zostały w pełni 
wyremontowane, zmodernizowane i wyposażone w nowe meble i akcesoria ( łazienka, kuchnia, 2 
pokoje, korytarz). Dodatkowo wymieniliśmy przeciekający dach, została dobudowana kotłownia i 
zainstalowany nowy piec CO.  

• Zakup okien do domu rodziny wielodzietnej  z woj. pomorskiego: Rodzinie wielodzietnej , której dom 
został zniszczony wskutek pożaru zakupiliśmy nowe okna 

• Modernizacja jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baczkowie:
W sierpniu 2016 roku fundacja opłacila remont stolówki dla dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym dla dzieci w Baczkowie. Jest to placówka, w której kształcą się i przebywają dzieci i 
młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz sprzężeniami. Dotychczasowa jadalnia 
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

259

13

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)

nie była remontowana od wielu lat. Jedna duża ściana była w całości zawilgocona, na pozostałych 
widoczny był grzyb. Zakres prac objął usunięcie wilgoci, malowanie, zabezpieczenie ścian od zewnątrz 
budynku, wymianę podłogi i parapetów. 

11. Wsparcie młodzieżowej drużyny piłki nożnej z klubu MKS Polonia Warszawa, rocznik 2001
Od stycznia do lipca 2016 roku kontynuowaliśmy pomoc dla młodych  sportowców, trenujących piłkę 
nożną. Formy pomocy objęły głównie sfinansowanie:  wynajmu boiska i hali sportowej na treningi, 
posiłków regeneracyjnych po treningach, napoi regeneracyjnych, dla zawodników, poczęstunku i 
nagród na  zakończenie sezonu, zakupu obuwia sportowego, wyjazdu na turniej do Włocławka, zakupu 
piłek meczowych. 

W lutym dofinansowaliśmy wyjazd sportowy dla 11 osób z drużyny w góry, a w lipcu dofinansowaliśmy 
wyjazd dla 7 osób z drużyny na obóz do Mielnika  Łączna wartość pomocy od stycznia do lipca 2016 r. 

12. Wsparcie młodzieżowej drużyny piłki nożnej – Piłkarskiego Stowarzyszenia Sportowego „Legion 
Warszawa”, rocznik 2001-2003
W listopadzie 2016 roku fundacja rozpoczęła współpracę z klubem piłki nożnej „Legion Warszawa” z 
dzielnicy Targówek w Warszawie. Jest to niewielki, lokalny klub. Rodzice trenujących dzieci w wielu 
przypadkach nie maja funduszy na wspieranie klubu i działań sportowych swoich dzieci. Wielu bardzo 
zdolnych zawodników jest spoza Warszawy, z rodzin o niskim statusie materialnym. Wspieramy 
zawodników z rocznika 2001-2003 trenujących pod okiem Pana Adama Krzyżanowskiego. 
W roku sprawozdawczym wsparcie fundacji objęło dofinansowanie obozu zimowego do Szczyrku w 
grudniu 2016 roku dla 19 dzieci.
Ponadto fundacja sfinansowała zakup pucharów i dofinansowała poczęstunek na zakończenie sezonu, 
opłaciła przejazd autokarem na mecze do Pułtuska-Ostródy-Nowego Dworu Mazowieckiego i zakupiła 
koszulki sportowe dla zawodników. 

13. Projekt  „Boże Narodzenie dla dzieci”
W okresie sprawozdawczym  46-ro dzieci otrzymało od naszej fundacji prezenty z okazji Bożego 
Narodzenia:  
• 9 dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Chojnicach otrzymało wymarzone prezenty , zgodnie z 
przesłana listą życzeń 
• 12 dzieci z Domu Dziecka nr 1 w Warszawie ( grupa KGU) otrzymały kosmetyki , słodycze i zestawy 
świąteczne „Mlekovita”
• 20 chłopców z Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Warszawie otrzymało słodycze i kosmetyki
• 5 dzieci z Rodziny Zastępczej z Kołaczyc otrzymały prezenty, również zgodnie z lista życzeń, jaką 
otrzymaliśmy.

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

- wsparcie rzeczowe dla 
rodzin wielodzietnych i 
matek samotnie 
wychowujących 
dziecko/dzieci w postaci 
zakupów żywności o 
długim terminie 
przydatności, 
podstawowych 
kosmetyków, chemii 
gospodarczej, artykułów 
dla dzieci. Zakup odzieży i 
obuwia dla dzieci, 
przyborów szkolnych.
Fundacja w pełni 
sfinansowała projekt 
remontowy dla rodziny 
mieszkającej w 
Brwinowie, składającej się 
z 5 dzieci i 2 rodziców.  Do 
tej pory w domu nie było 
ani łazienki, ani kuchni. 
Udało nam się 
zaadaptować dwa 
pomieszczenia na ten cel. 
Wszystkie pomieszczenia 
zostały w pełni 
wyremontowane, 
zmodernizowane                  
        i wyposażone w nowe 
meble i akcesoria ( 
łazienka, kuchnia, 2 
pokoje, korytarz). 
Dodatkowo wymieniliśmy 
przeciekający dach, 
została dobudowana 
kotłownia  i zainstalowany 
nowy piec CO.
We wrześniu fundacja 
podpisała kontynuację 
umów na cały rok szkolny 
2016/2017  z dwiema 
szkołami podstawowymi 
w woj. podkarpackim, 
gmina Ustrzyki Dolne – w 
miejscowości Wojtkowa 
oraz Ropienka na 
dofinansowanie obiadów 
dla dzieci z rodzin 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej i 
życiowej.  W sumie od 
stycznia do czerwca 2016 
roku 55 uczniów zjadło 
każdego dnia ciepły 
posiłek, a od września do 
grudnia 2016 roku liczba 
dzieci zwiększyła się do 
64.

88.99.Z

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
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działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

W okresie 
sprawozdawczym 
fundacja wsparła łącznie 
18 dzieci z rodzin 
indywidualnych i 
placówek opiekuńczo-
wychowawczych w 
zakresie sfinansowania lub 
dofinansowania do 
wyjazdów na tzw. Zielone 
Szkoły” oraz wyjazdy na 
obozy i kolonie w lipcu i 
sierpniu 2016 roku. 
Zielone Szkoły: łączne 9 
dzieci z gminy Brwinów, 
Klembów i Warszawy.  
Obozy , kolonie, 
półkolonie: łącznie 9 dzieci 
z gminy Brwinów i z 
Warszawy. 
Dofinansowanie do 
wyjazdu nad morze do 
Dziwnówka  dla dzieci i 
młodzieży z Domu Dziecka 
nr 1 – filia Kameralna 
Grupa Usamodzielnienia.  
Od stycznia do lipca 2016 
roku kontynuowaliśmy 
pomoc dla młodych  
sportowców, trenujących 
piłkę nożną w klubie MKS 
Polonia. Formy pomocy 
objęły głównie 
sfinansowanie:  wynajmu 
boiska i hali sportowej na 
treningi, posiłków 
regeneracyjnych po 
treningach, napoi 
regeneracyjnych, dla 
zawodników, poczęstunku 
i nagród na  zakończenie 
sezonu, zakupu obuwia 
sportowego, wyjazdu na 
turniej do Włocławka, 
zakupu piłek meczowych.  
W lutym 
dofinansowaliśmy wyjazd 
sportowy dla 11 osób z 
drużyny w góry.
W listopadzie 2016 roku 
fundacja rozpoczęła 
współpracę z klubem piłki 
nożnej „Legion Warszawa” 
z dzielnicy Targówek w 
Warszawie. Jest to 
niewielki, lokalny klub. 
Wspieramy zawodników z 
rocznika 2001-2003.W 
roku sprawozdawczym 
wsparcie fundacji objęło 
dofinansowanie obozu 
zimowego w grudniu 2016
 dla 19 dzieci.

88.99.Z
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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

24 dzieci ze szkół 
podstawowych i 
gimnazjum w gminie 
Klembów uczestniczyło w 
zajęciach dodatkowych z 
języka angielskiego 
finansowanych przez 
fundację. Zajęcia 
odbywały się w Pracowni 
Twórczej „Fajniej, Lepiej” 
w Ostrówku oraz w 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Klembowie. Kilkoro z 
dzieci uczestniczyło też w 
zajęciach plastycznych. 
Fundacja opłacała też 
zajęcia reedukacyjne , 
wyrównawcze dla dzieci 
mających problemy z 
nauką. W takich zajęciach 
uczestniczyło w okresie 
sprawozdawczym 4 dzieci 
z gminy Klembów. 
Dwie dziewczynki w wieku 
szkolnym z gminy 
Klembów w okresie 
sprawozdawczym 
uczęszczały na zajęcia 
logopedyczne. Jeden 
chłopiec z Brwinowa  w 
okresie sprawozdawczym  
uczęszczał na zajęcia nauki 
gry na pianinie. 4 dzieci z 
rodziny zastępczej z gminy 
Brwinów uczęszczało w 
zajęciach z języka 
angielskiego. Ponadto 9 
dzieci z Warszawy – tj. 4 
podopiecznych Domu 
Dziecka nr 1 w Warszawie 
oraz 5 dzieci z rodzin 
potrzebujących 
uczęszczały na 
następujące zajęcia 
dodatkowe opłacane 
przez fundację: - piłka 
nożna (2 dzieci) - szachy-1 
dziecko, - kursy 
gimnazjalne (1 dziecko) –  
j. angielski (4 dzieci) 
- tenis ziemny (2 dzieci) - 
taniec (2 dzieci) 
- zajęcia terapeutyczne z 
psychologiem (1 dziecko)

85.59.B
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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) 511 176,94 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 493 862,12 zł

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią 
sklepową, straganami i targowiskami  -20 
grudnia  2016 - podczas wigilii dla pracowników 
firmy FORMIKA Sp. z o.o. - czyli naszego 
fundatora , fundacja przygotowała kiermasz dla 
pracowników fundatora -  ozdób świątecznych 
takich jak stroiki, bombki różnego rodzaju, 
łańcuchy ozdobne świąteczne i wiele wiele 
innych. Udało nam się sprzedać prawie 
wszystkie przygotowane ozdoby i dekoracje 
świąteczne. Zysk  został przeznaczony na cele 
statutowe fundacji. Taki kiermasz fundacja 
zorganizowała po raz trzeci. Za każdym razem 
cieszy się on dużym uznaniem i 
zainteresowaniem pracowników. Jest to dla nich 
okazja, aby wesprzeć nasze działania, zobaczyć i 
porozmawiać jak działa fundacja. Jest to 
moment, gdzie każdy,  nawet małą kwotą 
poprzez zakup drobnego świątecznego 
upominku - może wesprzeć potrzebujących.

82.30.Z 30 listopada 2016 – fundacja zorganizowała 
Pierwsze Szkolenie Fundacyjne pt. „Budowanie 
kultury odpowiedzialności poprzez 
przywództwo” prowadzone przez znakomitego 
trenera Pana Krzysztofa Kotapskiego. 
Wydarzenie trwało jeden dzień , w Warszawie, 
skierowane było do kadry kierowniczej,. 
Głównie dla klientów i dostawców firmy 
FORMIKA Sp. z o.o. czyli naszego fundatora, 
którym nie jest obojętny los dzieci i poprzez 
swoje uczestnictwo zechcieli wesprzeć nasze 
cele statutowe.  Zgłosiło się 26 osób, dodatkowo 
były jeszcze osoby zaproszone przez naszego 
fundatora.  Zysk z opłaty za szkolenie został 
przeznaczony na cele statutowe fundacji.

Druk: NIW-CRSO 9

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


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

c) Przychody z działalności gospodarczej 17 314,82 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 449 425,47 zł

0,00 zł

728,12 zł

448 697,35 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 61 751,47 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)

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 0,00 zł

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 144 855,60 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 7 011,22 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 460 165,08 zł 0,00 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

349 006,52 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

10 303,60 zł

0,00 zł

100 646,72 zł

208,24 zł 0,00 zł

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.)

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 7 011,22 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 
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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)

1,0 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)

1,0 etatów

0,0 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

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)

0,00 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

0,00 osób

0,00 osób

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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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 65 035,23 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

65 035,23 zł

63 600,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

1 435,23 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 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)

5 419,60 zł

0,00 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

0,00 osób

0,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 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 0,00 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)

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)

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

6 785,23 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

Fundacja otrzymała status OPP 25 listopada 2016 roku.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Stankiewicz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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