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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-06-26

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.org.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

2014-05-15

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 Zarządu 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 statutowe 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 swój cele poprzez:
1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i 
organizacyjnej osobom fizycznym i prawnym w zakresie celu określonego 
w paragrafie 6, 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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019 roku fundacja udzieliła wsparcia realizując projekty pomocowe zgodnie z informacjami poniżej. Opisujemy 
najważniejsze z nich:
W roku 2019 fundacja udzieliła wsparcia realizując poniższe projekty pomocowe. Opisujemy najważniejsze z nich:

I. KONTYNUAC.JA ZA.JĘĆ DODATKOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN POTRZEBU.JĄCYCH, PLACÓWEK SOCJO- 
TERAPEUTYCZNYCH i DOMÓW DZIECKA:
1. W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy już kolejny rok  projekt wyrównywania szans dzieci i młodzieży poprzez 
finansowanie zajęć z języka angielskiego. W sumie dla 55 dzieci wg następującego podziału:
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16 dzieci z gminy Klembów {woj. mazowieckie} uczęszczało na zajęcia z języka angielskiego- do pracowni "Fajniej, Lepiej" z
 
Ostrówka oraz do nauczyciela prowadzącego zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie
7 dzieci miało opłacone kursy języka angielskiego w rożnych szkołach językowych - TANGERINE w Podkowie Leśnej ( 5 dzieci) 
oraz SJO "Early Stage" w Warszawie (2 dzieci). 1 podopieczny domu dziecka nr 1 w Warszawie miał korepetycje językowe, aby 
nadrobić szkolny materiał. Fundacja finansowała zajęcia z języka angielskiego dla dzieci uczęszczających do świetlic 
socjoterapeutycznych - "Schowek" w Ząbkach ( 16 dzieci) oraz "Stokrotka" w Ursusie" (15 dzieci).
Z racji faktu, iż większość dzieci kontynuowała naukę języka kolejny już rok, zauważamy ze systematyczność i indywidualne
podejście do dzieci daje bardzo dobre efekty.. Nasi beneficjenci osiągają lepsze wyniki w szkole, są bardziej śmiałe i nie robią 
sobie zaległości. 

2. Oprócz zajęć z  języka angielskiego w okresie sprawozdawczym dzieci i młodzież uczęszczały na następujące zajęcia opłacane 
przez naszą organizację:
- zajęcia reedukacyjne, wspomagające, pedagogiczne,wychowawcze - kontynuacja dla 4 dorastających chłopców z gminy 
Klembów. Kolejny rok zajęć spowodował u chłopców większą świadomość potrzeby nauki, dbania o najbliższych i o swoje 
otoczenie, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w okresie dojrzewania I świadomości dorastania.
- zajęcia z psychologiem - kontynuacja dla 1 chłopca z Ursusa. Terapia indywidualna daje ogromne rezultaty. Wzrost pewności 
siebie, lepsze wyniki w nauce, mniejsza ilość problemów wychowawczych w szkole i w domu. Pozytywne rezultaty potwierdza 
babcia chłopca, będąca opiekunem prawnym i rodziną zastępczą. 
- zajęcia logopedyczne: 4 dziewczynki korzystały z terapii logopedycznej z gminy Klembów. Ponadto 10 dzieci
, podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej "Schowek" w Ząbkach korzystało z takich zajęć na miejscu w świetlicy. Pomoc 
logopedyczna jest jedną z ważniejszych potrzeb o ostatnim czasie. Zaniedbania rodziców, złe nawyki, nieśmiałość dzieci, 
problemy psychologiczne nasilają problemy z mową. Dlatego tak bardzo ważne są systematyczne, regularne ćwiczenia wady 
wymowy. Wiele dzieci bez pomocy fundacji nie miała by możliwości skorzystania z takich zajęć. W swietlicy odbywały się tez 
zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci opłacane przez naszą organizację. 
- lekcje gry na pianinie - od 4 lat nastoletni chłopiec z rodziny zastępczej z gm. Brwinów kontynuuje grę na fortepianie. Chłopak 
jest bardzo zdolny, bierze dział w wielu konkursach pianistycznych, nadal uczy się również obsługi sprzętu nagłośnieniowego.
- lekcje gry w tenisa ziemnego - 2 dzieci z Warszawy kontynuowało naukę gry w tenisa do konca czerwca 2019 r.  Czas spędzony 
na korcie pozwolil rozwinąć sie ruchowo dzieciom I poznac zasady gry w tenisa. 
- ponadto dzieci uczęszczały na opłacane przez fundację zajęcia taneczne { 1 os.}, zajęcia rehabilitacyjne (1 os.}, lekcje śpiewu {2
 os.) judo (1os.), lekcje gry na klarnecie (1 os.), hipoterapię (1 os), zajęcia TUS dla 1 chłopca

II. DOFINANSOWANIE OBIADÓW SZKOLNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
Kolejny rok fundacja kontynuowała wsparcie w postaci dofinansowania obiadów dla dzieci z dwóch szkół podstawowych w 
Bieszczadach - w Wojtkowej oraz w Ropience. Od stycznia do czerwca 2019 roku z ciepłego posiłku co miesiąc korzystało 110 
dzieci, a od września do grudnia 2019 roku -  88 dzieci.
Ponadto 2 nastoletnich chłopców  miało opłacane obiady w szkole, zawodnicy  Legion Warszawa , rocznik 2002/2003.

III.WY.JAZDY LETNIE I ZIMOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wzorem lat ubiegłych, nasza  fundacja znaczną część pomocy przeznaczyła na sfinansowanie/ dofinansowanie obozów, kolonii 
zarówno letnich jak i zimowych, zielonych szkół , półkolonii czy innych form wypoczynku. Z wyjazdów skorzystały dzieci i 
młodzież z rodzin najbardziej potrzebujących, z rodzin zastępczych, podopiecznych świetlic środowiskowych, domów dziecka, 
parafii:
- opłacenie udziału w zimowych  stacjonarnych warsztatach muzycznych oraz kolonii zimowej dla dwóch dziewczynek z 
Warszawy 
 - półkolonie konne dla dziewczynki z gm. Brwinów
- dofinansowanie pobytu na feriach zimowych w górach dla 2 chłopców z rodziny zastępczej
- dofinansowanie do kolonii letnich dla dwójki rodzeństwa z rodziny zastępczej z woj. podkarpackiego
- obóz sportowy judo dla chłopca z Warszawy 
- kolonie letnie dla 3 dzieci z rodziny zastępczej z Warszawy
- obóz letni dla 2 dzieci z rodziny z Brwinowa
- kolonie letnie dla 2 rodzeństwa z Warszawy
- sfinansowanie przejazdu autokarem na zieloną szkołę dla dzieci ze szkoły w Żółwinie do Gdańska (w dwie strony) 
- dofinansowanie kolonii letnich dla 3 dzieci z miejscowości Nur
- obozy letnie dla 2 podopiecznych domu dziecka nr 1 w Warszawie ( grupa KGU)
- dofinansowanie do obozu letniego na Kaszuby dla  podopiecznych świetlicy środowiskowej "Stokrotka" w Ursusie. 
- dofinansowanie do obozu letniego na Mazury dla 30 dzieci , podopiecznych świetlicy środowiskowej "Schowek" z Ząbek, którą 
nasza fundacja wspiera już kolejny rok. Opłaciliśmy zajęcia survivalowe podczas obozu organizowane przez sprawdzoną firmę 
Skaut. Dzieciaki miały na miejscu mnóstwo niesamowitych przeżyć, musiały się zmagać często ze swoimi słabościami, co w 
rezultacie przełożyło się na większą pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Sfinansowaliśmy również wynajem łodzi, aby 
dzieci miały jeszcze jedną atrakcję podczas wakacji. 
- sfinansowanie przejazdu autokarem na obóz dla dzieci z parafii w Pucku na Mazury i z powrotem. Dzieci wyjeżdżające na ten 
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obóz to dzieci z bardzo ubogich i często dysfunkcyjnych rodzin. Jest to dla nich jedyna szansa na wakacyjny wyjazd.

Wyjazdy sportowe dla zawodników klubu piłkarskiego Legion Warszawa, rocznik 2002-2003 zostaną opisane poniżej, w 
oddzielnym punkcie poświęconym wsparciu dla w/w klubu.

III. KLUB PIŁKARSKI LEGION WARSZAWA
W okresie sprawozdawczym fundacja kontynuowała wsparcie drużyny piłkarskich  juniorów, z rocznika 2002-2003.
Pod koniec roku 2018 drużyna awansowała do ligi wojewódzkiej. 30 młodych chłopaków, w tym kilku z naprawdę biednych 
rodzin. Wstąpienie do klubu kilku z nich z poza Warszawy - wiązało się z przeprowadzką do stolicy, wynajmem mieszkania, które 
częściowo  opłaca nasza fundacja. To ogromne wyzwanie dla młodych ludzi, aby nagle samemu się odnaleźć, trenować, uczyć się 
i być samodzielnym.
Główne punkty pomocy naszej fundacji to:
- zakup nowych strojów treningowych i meczowych z logo fundacji
- zakup nowych plecaków sportowych, worków,
- zakup wody mineralnej i odżywek na treningi
- zakup obuwia sportowego dla wybranych zawodników
- dofinansowanie wynajmu mieszkania na Targówku dla 2 zawodników
- opłacenie i dostarczenie zakupów żywności, chemii gospodarczej, kosmetyków dla 2 zawodników
- zakup biletów kwartalnych komunikacji miejskiej dla dwóch zawodników
- opłacenie przejazdów autokarowych na mecze grupowe i ligowe całej drużyny {w sumie 10 przejazdów)
- dofinansowanie zakupu statuetek, pucharów,  medali na zakończenie sezonu letniego i zimowego dla zawodników
- dofinansowanie do wyjazdów letnich i zimowych dla wybranych zawodników (w sumie 4 wyjazdy) – jeden zimowy do 
Hiszpanii, dla wielu chłopców to pierwszy wyjazd za granicę. Jedną z atrakcji oprócz treningów  było zwiedzanie stadionu 
piłkarskiego w Barcelonie. Kolejny wyjazd drużyny to obozy sportowe do Nieborowa i Ustronia Morskiego oraz wyjazd do Danii 
na międzynarodowy turniej piłkarski. Drużyna zdobyła III miejsce w swojej kategorii wiekowej. Niesamowite osiągnięcie. 
Zawodnicy kolejny rok stanowią bardzo dobrze zintegrowaną grupę. Widzimy w nich ogromną zmianę. Wspólne wyjazdy i 
treningi scalają drużynę i są na pewno ważnym aspektem wychowawczym dla wszystkich.

IV. WSPARCIE PROJEKTU "FUTBOLOVE TUMY2019"
Po raz czwarty fundacja wsparła turniej piłkarski dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski, który 
odbył się w Płocku 26.01. 2019 r. pt "FutboLOVE TuMy2019". Nasza fundacja ufundowała nagrody - medale, statuetki, puchary 
dla najlepszych drużyn i najlepszych zawodników. Celem turnieju jest obudzenie w dzieciach ducha sportowej rywalizacji, oraz 
odkrycie w nich talentów. Zawody podnoszą w dzieciach poczucie własnej wartości, uczą odpowiedzialności,
współzawodnictwa. To czas wspólnej sportowej zabawy zgodnie z zasadami fair play.

V. WSPARCIE MISTRZOSTW ŚWIATA I MISTRZOSTW POLSKI DLA DZIECI Z DOMÓW DZIECKA
W Mistrzostwach Świata udział wzięło  30 drużyn m.in.z: Hiszpanii, Portugalii, Kolumbii, Japonii, Austrii, Bośni i Hercegoviny, 
Litwy, Irlandii, Rosji, Ukrainy, Holandii, Tajlandii. W Mistrzostwach Polski udział wwzięło  400 dzieci z placówek wychowawczych  
z całej Polski.   Organizatorem Mistrzostw  jest Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial. Mistrzostwa Polski są kontynuacją 
wieloletnich  działań na rzecz podopiecznych placówek opiekuńczo- wychowawczych. w ośmiu edycjach turnieju, który odbywa 
się od 2010 roku udział wzięło 3 tys. dzieci z kilkudziesięciu  domów dziecka z  całej Polski.  Mistrzostwa są największą w Polsce  
sportową  imprezą cykliczną  organizowaną dla podopiecznych placówek.  Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce 
Nożnej są największą na świecie imprezą zorganizowaną dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych ze 
wszystkich kontynentów. Zawodnikami są dziewczęta i chłopcy do 17 roku życia.
Nasza fundacja zakupiła nagrody dla dzieci. Na Mistrzostwa Polski 300 piłek ,  na Mistrzostwa Świata 103 plecaki. 

VI. POMOC MATERIALNO-RZECZOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH RODZIN
W okresie sprawozdawczym fundacja pomogła 10-ciu rodzinom. Była to pomoc m.in zakup żywności, chemii gospodarczej, 
kosmetyków, odzieży i obuwia dla dzieci. Duża część pomocy trafiła do rodzin przed świętami wielkanocnymi. Jednej rodzinie , 
która jest pod opieką fundacji od 2014 roku zakupiliśmy nowy piec C.O. 
Z racji rządowego programu 500+, rodziny wielodzietne funkcjonują o wiele lepiej i nie potrzebują już od nas takiego wsparcia 
jak w latach ubiegłych. dlatego tez nasza fundacja nie dubluje pomocy. Stały kontakt z Ośrodkami Pomocy Społecznej pozwala 
nam na weryfikację potrzeb poszczególnych rodzin ubiegających się o pomoc w naszej fundacji.

VIII. PROJEKTY POMOCOWY DLA PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
W okresie sprawozdawczym nasza fundacja wspierała cyklicznie lub jednorazowo takie placówki jak poniżej:
- Dom Dziecka nr 1 w Warszawie , grupa KGU czyli Kameralna Grupa Usamodzielnienia to placówka, która nasza fundacja 
opiekuje się od 2016 roku. Podopiecznymi grupy jest dorastająca młodzież ( 9 osób w wieku 15-18 lat), na progu 
usamodzielnienia . W okresie sprawozdawczym pomogliśmy im nadrobić zaległości z języka angielskiego.  Dwoje uczniów dzięki 
naszemu wsparciu miała korepetycje z tego języka. Wychowankowie KGU to bardzo fajni młodzi ludzie. Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia podopieczni dostali od fundacji słodycze i kosmetyki. Przekazaliśmy wzorem lat ubiegłych też zakupione przez nas 
zestawy świąteczne z firmy Mlekovita. Zostały one podzielone do 5 filii Domu Dziecka nr 1. Ponadto placówkę tą wsparliśmy 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

864

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

również poprzez zakup rolet do okien. 
Co roku obdarowujemy placówki z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W roku sprawozdawczym  Rodzinny Dom Dziecka Ognisko 
otrzymał dla 8 podopiecznych słodycze, dwie rodziny zastępcze dla w sumie 14 dzieci otrzymało kosmetyki i również słodycze.  
56 podopiecznych z Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Warszawie oraz Specjalnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszkowie 
otrzymały słodycze i kosmetyki.  
Jedna podopieczna z domu dziecka w Pruszkowie , która w grudniu rozpoczęła proces usamodzielnienia otrzymała od fundacji 
profesjonalny puzon. To niesamowicie zdolna, młoda osoba, która jest uzdolniona muzycznie i gra w orkiestrze w Pruszkowie. Z 
racji wyprowadzki z domu dziecka i otrzymania nowego mieszkania – nasza fundacja zakupiła materiały do odnowienia 
mieszkania – panele podłogowe, farby i inne niezbędne akcesoria. Otrzymała tez prezent z okazji świąt Bożego Narodzenia. 

IX. PROJEKTY REMONTOWE:
W roku sprawozdawczym zrealizowaliśmy bardzo duży projekt remontowy domu rodziny z gminy Klembów. Rodzina to 10 letni 
chłopiec, jego tata i babcia. Mama zostawiła och i niestety chłopiec nie ma z nią kontaktu. Dom przed remontem nie miał 
żadnej łazienki, kuchnia była prowizoryczna, opalana węglem. Chłopiec nie miał swojego miejsca do nauki i zabawy. 
Wykonaliśmy całościowy remont. Stworzyliśmy łazienkę z prysznicem, nowy pokój dla chłopca z piętrowym łóżkiem , o którym 
marzył, biurko i przestrzen do nauki i zabawy. Powstała nowa kuchnia z szafkami, blatem, stołem i kuchenką elektryczną. 
Odnowione zostały wszystkie pomieszczenia oraz zreperowany został dach, który przeciekał. 
Drugim projektem remontowym została objęta rodzina zastępcza z okolic Wałbrzycha. Rodziną opiekujemy się od 2015 roku 
poprzez pomoc w zakupach żywności czy upominków na święta. Rodzinę stanowi babcia i jej 10 letnia wnuczka. Mieszkają w 
mieszkaniu w starej kamienicy.  Remont był konieczny ze względu na obecną wilgoć i grzyb na ścianach. Wyremontowaliśmy 
łazienkę – (położenie nowych płytek, wanny, umywalki, nowego WC), kuchnię oraz duży pokój i korytarz. Bez naszej pomocy 
remont nie mógłby być zrealizowany. 

Ostatnim działaniem związanym z remontami było dofinansowanie zakupu ogrodzenia przedszkola w Jarosławiu. Jest to nowo 
powstałe przedszkole, założone przez siostry Benedyktynki, na terenie ich klasztoru, w starym zabytkowym budynku.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

nasza  fundacja znaczną część pomocy 
przeznaczyła na sfinansowanie/ dofinansowanie 
obozów, kolonii zarówno letnich jak i zimowych, 
zielonych szkół , półkolonii czy innych form 
wypoczynku. Z wyjazdów skorzystały dzieci i 
młodzież z rodzin najbardziej potrzebujących, z 
rodzin zastępczych, podopiecznych świetlic 
środowiskowych, domów dziecka, parafii:
- opłacenie udziału w zimowych  stacjonarnych 
warsztatach muzycznych oraz kolonii zimowej 
dla dwóch dziewczynek z Warszawy 
 - półkolonie konne dla dziewczynki z gm. 
Brwinów
- dofinansowanie pobytu na feriach zimowych w 
górach dla 2 chłopców z rodziny zastępczej
- dofinansowanie do kolonii letnich dla dwójki 
rodzeństwa z rodziny zastępczej z woj. 
podkarpackiego
- obóz sportowy judo dla chłopca z Warszawy 
- kolonie letnie dla 3 dzieci z rodziny zastępczej z 
Warszawy
- obóz letni dla 2 dzieci z rodziny z Brwinowa
- kolonie letnie dla 2 rodzeństwa z Warszawy
- sfinansowanie przejazdu autokarem na zieloną 
szkołę dla dzieci ze szkoły w Żółwinie do Gdańska 
(w dwie strony) 
- dofinansowanie kolonii letnich dla 3 dzieci z 
miejscowości Nur
- obozy letnie dla 2 podopiecznych domu 
dziecka nr 1 w Warszawie ( grupa KGU)
- dofinansowanie do obozu letniego na Kaszuby 
dla  podopiecznych świetlicy środowiskowej 
"Stokrotka" w Ursusie. 
- dofinansowanie do obozu letniego na Mazury 
dla 30 dzieci , podopiecznych świetlicy 
środowiskowej "Schowek" z Ząbek

88.99.Z 2 716,10 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

KONTYNUAC.JA ZA.JĘĆ DODATKOWYCH DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN 
POTRZEBU.JĄCYCH, PLACÓWEK SOCJO- 
TERAPEUTYCZNYCH i DOMÓW DZIECKA:
1. W okresie sprawozdawczym 
kontynuowaliśmy już kolejny rok  projekt 
wyrównywania szans dzieci i młodzieży poprzez 
finansowanie zajęć z języka angielskiego. W 
sumie dla 55 dzieci wg następującego podziału:
16 dzieci z gminy Klembów {woj. mazowieckie} 
uczęszczało na zajęcia z języka angielskiego- do 
pracowni "Fajniej, Lepiej" z
 
Ostrówka oraz do nauczyciela prowadzącego 
zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Klembowie
7 dzieci miało opłacone kursy języka 
angielskiego w rożnych szkołach językowych - 
TANGERINE w Podkowie Leśnej ( 5 dzieci) oraz 
SJO "Early Stage" w Warszawie (2 dzieci). 1 
podopieczny domu dziecka nr 1 w Warszawie 
miał korepetycje językowe, aby nadrobić szkolny 
materiał. Fundacja finansowała zajęcia z języka 
angielskiego dla dzieci uczęszczających do 
świetlic socjoterapeutycznych - "Schowek" w 
Ząbkach ( 16 dzieci) oraz "Stokrotka" w Ursusie" 
(15 dzieci).
Z racji faktu, iż większość dzieci kontynuowała 
naukę języka kolejny już rok, zauważamy ze 
systematyczność i indywidualne
podejście do dzieci daje bardzo dobre efekty.. 
Nasi beneficjenci osiągają lepsze wyniki w 
szkole, są bardziej śmiałe i nie robią sobie 
zaległości. 

2. Oprócz zajęć z  języka angielskiego w okresie 
sprawozdawczym dzieci i młodzież uczęszczały 
na następujące zajęcia opłac

85.59.B 2 716,00 zł

3

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

Fundacja pomogła 10 rodzinom potrzebującym - 
poprzez m.in. zakup zywności, chemii gosp. w 
sposób cykliczny i z okazji świąt. Jedna rodzina 
znajdująca sie w trudnej zyciowej sytuacji 
otrzmyła odziez i obuwie dla dzieci  oraz gry i 
zabawki. Realizujemy kolejny rok projekt 
dożywiania dzieci w szkołach w Bieszczadach 
(110 dzieci do czerwca i 88 dzieci od września 
jadło ciepły obiad kazego dnia w szkole przez 
cały rok szkolny). Zakupilismy piec C.O dla 
rodziny potrzebującej. Wykonalismt dwa duze 
remonty dla dwóch rodzin ubogich, w których są 
dzieci. Bez zmiany warunków zamieszkania nie 
miały by takiej szansy jak inne dzieci do dalszego 
rozwoju i nauki. Sfinansowalismy dzieciom z 
rodzin ubogich  wyjazdy na wakacje.

88.99.Z 2 716,00 zł
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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 zysków i strat) 551 779,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 549 604,25 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 2 100,00 zł

d) przychody finansowe 0,03 zł

e) pozostałe przychody 74,74 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.99.Z

19 grundnia podczas wigilii dla pracowników naszego fundatora, firmy Formika Sp. z o.o.po 
raz szósty zorganizowalismy świątecznt kiermasz sprzedaży ozdób świątecznych. Zawsze 
cieszy się on duzm zaintersowaniem i powodzeniem. Sprzedawaliśmy bombki, stroiki, 
swieczki, figurki świąteczne, lampki i wiele innych.  Co roku kiermasz daje pracownikom 
fundatora mozliwość zaangażowania się w pomaganie, wsparcia działań statutowych fundacji. 
Zysk z keirmaszu został przeznaczony na cele statutowe fundacji -  na zajęcia dodatkowe dla 
dzieci i młodzieży.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8 148,10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 543 556,15 zł

2.4. Z innych źródeł 74,77 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 76 003,66 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 8 148,10 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 588 322,24 zł 8 148,10 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

473 600,59 zł 8 148,10 zł

0,00 zł 0,00 zł

854,65 zł

0,00 zł

113 845,37 zł

21,63 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

8 096,00 zł

533 360,15 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

2 100,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 1 245,35 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

1 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 1 245,35 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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.
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 76 348,80 zł

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

76 348,80 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

6 362,40 zł

0 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

76 348,80 zł

76 348,80 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 76 348,80 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 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 (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 362,40 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Stankiewicz - prezes zarządu Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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