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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 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

W roku 2017 Fundacja pomogła w następujący sposób: Poniżej opisujemy najważniejsze projekty 
pomocowe, które zrealizowaliśmy: 

1. ZAJĘCIA DODATKOWE I WSPOMAGJĄCE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN POTRZEBUJĄCYCH
 -w sumie dla 30 dzieci. W okresie sprawozdawczym - 22 dzieci z gminy Klembów - uczęszczało na 
zajęcia z języka angielskiego, a kilkoro z nich dodatkowo na zajęcia plastyczne. Zajęcia odbywały się tak 
jak w roku ubiegłym w pracowni "Fajniej, Lepiej" w Ostrówku oraz w GOK w Klembowie. 4 dzieci z 
gminy Brwinów z rodziny zastępeczej - miało zajęcia w domu, organizowane przez szkołę językową 
"Tangerine" z Podkowy Leśnej. 4 dzieci z Warszawy - miała opłacone kursy  językowe w szkołach 
językowych ( szkoła językowa Early Stage)
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Z racji faktu, iż większość dzieci kolejny rok kontynuowały naukę języka - zaobserwowaliśmy znaczącą 
poprawę umiejętności językowych, lepsze oceny w szkole i chęć do dalszej nauki.
Oprócz zajęć językowych w okresie sprawozdawczym fundacja finansowała następujące zajęcia dla 
dzieci i młodzieży z rodzin indywidualnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych:
- zajęcia reedukacyjne, wyrównawcze dla dzieci i młodzieży mającej trudności w nauce , celem 
wyrównania szans - 4 dzieci z gminy Klembów - kontynuacja terapii reedukacyjno-pedagogicznej. 
Obserwujemy ogromy postęp w zachowaniu dzieci, nastawieniu do innych, m.in. do rówieśników, 
rozwój socjalny, chęć do nauki i podejmowania nowych wyzwań. 
 1 chłopiec z Warszawy (Ursus) z rodziny zastępczej miał indywidualną terapię psychologiczną, 
pedagogiczną   , dzięki której nastolatek poprawił swoje zachowanie, zaczął odnajdywać się w grupie 
rówieśniczej i osiągać lepsze wyniki w nauce. Zajęcia prowadzone były przez specjalistyczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną. 
Fundacja kontynuuje również opłacanie zajęć logopedycznych. W roku 2017 z takiej terapii skorzystało 
3 dzieci. Dwie z nich z gminy Klembów , 1 osoba z Warszawy. 
Pozostałe zajęcia opłacane przez fundację to:
- lekcje gry na pianinie - 1 bardzo zdolny chłopiec z gminy Brwinów, kontynuacja nauki
- piłka nożna - 1 dziecko z Domu Dziecka nr 1 w Warszawie)
- zajęcia taneczne - 1 dziecko z Domu Dziecka nr 1 w Warszawie)
- szachy wraz z wyjazdem na mistrzostwa i zgrupowania - 1 dziecko
- tenis - 2 dzieci z Warszawy
- zajęcia rehabilitacyjne wad postawy - 2 dzieci
- zajęcia z siatkówki - 1 dziecko z Domu Dziecka nr 1 w Warszawie

2. DOFINANSOWYWANE OBIADÓW SZKOLNYCH
W roku sprawozdawczym fundacja kontynuowała dofinansowywanie obiadów dla dzieci w dwóch 
szkołach w Bieszczadach - w Ropience i w Wojtkowej. W okresie od stycznia do czerwca 2017 z obiadów 
opłacanych przez fundację skorzystało 64 dzieci z tego regionu, a od września do grudnia liczba ta 
wzrosła do 104 dzieci. 
Dodatkowo fundacja opłacała obiady jednemu chłopcu z Warszawy, który jest zawodnikiem klubu 
piłkarskiego Legion Warszawa

3. WYJAZDY LETNIE I ZIMOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY , ZIELONE SZKOŁY
Fundacja w roku sprawozdawczym wsparła wiele dzieci i tych starszych i tych młodszych z rodzin 
potrzebujących, rodzin zastępczych,  placówek opiekuńczo -wychowawczych i innych placówek 
organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży - poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie do 
obozów, kolonii letnich i zimowych, półkolonii czy zielonych szkół.
Poniżej przedstawiamy jak komu pomogliśmy:
- wyjazd zimowy w Góry Świętokrzyskie dla podopiecznych Domu Dziecka nr 1 w Warszawie, grupa 
KGU, łącznie 16 osób 
- półkolonie zimowe dla jednego podopiecznego  Domu Dziecka nr 1 , grupa Domino oraz dwójki dzieci 
z Warszawy (półkolonie tenisowe)
- zimowisko do Zakopanego dla 3 nastolatków , podopiecznych świetlicy środowiskowej w Ursusie
- opłacenie obozu szachowego nad morze dla 3 bardzo zdolnych dzieci z Warszawy, które straciły tatę 
- wyjazd na Zieloną Szkołę , opłacenie kolonii letnich i półkolonii stacjonarnych dla dwójki rodzeństwa z 
Warszawy, mających trudną sytuację rodzinną wynikającą z choroby mamy 
- kolonie letnie dla 18 dzieci , podopiecznych ,świetlicy środowiskowej "Stokrotka" w Ursusie. Dzieci 
pojechały na piękne Roztocze, próbowały swoich sił na wakeboardzie, tańczyły i świetnie się bawiły. 
- obóz harcerski dla 3 dzieci - rodzeństwa z gminy Brwinów, jako zwieńczenie całorocznej pracy w 
drużynie harcerskiej
- sfinansowanie wyjazdu do Dziwnówka nad morze dla grupy KGU , z Domu Dziecka nr 1 w Warszawie , 
łącznie dla 16 osób, podopieczni i wychowawcy
- dofinansowanie do wyżywienia podczas wyjazdu letniego do Krynicy Morskiej dla ministrantów z 
Parafii Marii Magdaleny w Magdalence (dla 22 chłopców)
- dofinansowanie do obozu letniego na Mazury dla podopiecznych świetlicy środowiskowej "Schowek" 
w Ząbkach. Opłacenie zajęć integracyjno-sportowych dla 26 dzieci oraz wynajem żaglówki na rejs po 
mazurskich jeziorach
-opłacenie autokaru dla Towarzystwa Przyjaciół Nura na przejazd 25 dzieci na wypoczynek do 
Zakopanego
- opłacenie autokaru na przejazd dzieci z parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce na wakacje do 
Ustronia Morskiego
- dofinansowanie do wyjazdu letniego dla 7 podopiecznych Domu Dziecka nr 1 - grupa Domino, wraz z 
wychowawcami  do Zakopanego na kilka dni pod koniec sierpnia.
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4. POMOC MATERIALNO-RZECZOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH RODZIN
W okresie sprawozdawczym fundacja pomogła 9 rodzinom (18 osób) m.in. w cyklicznych zakupach 
żywności, chemii gosp. odzieży i obuwia dla dzieci. jedna rodzina otrzymała opał na zimę, jednemu 
chłopcu , któremu opłacamy zajęcia gry na pianinie zakupiliśmy nowe pianino. 

5. KLUB PIŁKARSKI LEGION WARSZAWA
W okresie sprawozdawczym fundacja kontynuowała wsparcie dla lokalnej drużyny piłki nożnej z 
warszawskiego Targówka -"Legion Warszawa". 27 zawodników z rocznika 2001-2003 otrzymało od nas 
stroje sportowe , plecaki, torby z nadrukiem. Cyklicznie zaopatrywaliśmy zawodników w wodę 
mineralną i odżywki regeneracyjne do wykorzystania na mecze, treningi i zgrupowania. W ciągu roku 
opłaciliśmy 8 przekazów autokarowych na mecze ligowe m.in do Łochowa, Wołomina, Pułtuska, 
Serocka, Siedlec. Fundacja wsparła wyjazdy letnie na obozy sportowe ( Bydgoszcz, Krynica Morska) oraz 
świąteczny wyjazd w grudniu w góry. Chłopcy pną się do góry, osiągają coraz lepsze wyniki. Wielu 
zawodników pochodzi z rodzin ubogich, dla których piłka nożna i wychowanie przez sport jest najlepszą 
drogą na osiągniecie sukcesu i wyrównanie szans. 

6. WSPARCIE PROJEKTU "FUTBOLOVE TUMY 2017"
Fundacja po raz drugi wsparła wspaniały projekt - turniej piłkarski dla podopiecznych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych z całej Polski. W Płocku 16 drużyn rozegrały swoje mecze i walczyły o 
najwyższe podium. Nasza fundacja ufundowała nagrody dla zwycięzców - puchary, statuetki i medale.
Celem turnieju jest obudzenie w dzieciach ducha sportowej rywalizacji oraz odkrycie w nich 
drzemiących talentów. Niewątpliwie zawody sportowe podnoszą w dzieciach poczucie własnej wartości 
i ukierunkowują ich niespożytą energię.  To czas relaksu i dobrej zabawy, ale również rywalizacji z 
poszanowaniem zasad fair play.
Piłka nożna to dynamicznie rozwijający się sport w Polsce. Grać w nią może każdy, dzieci z placówek 
również, tu nie ma żadnych barier. Udział w Turnieju jest także wspaniałą okazją do nawiązywania 
nowych przyjaźni, integracji z rówieśnikami z innych miast i udowodnienia sobie, że coś znaczę i potrafię 
osiągać sukcesy.

7. DRUŻYNA PŁYWACKA SMS BIELANY
W okresie sprawozdawczym fundacja pomogła w zakupie strojów sportowych dla 17 młodych 
pływaków z LIX Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Warszawie. Zawodnicy 
otrzymali od nas bluzy z kapturem, szorty oraz koszulki. W ten sposób mogą profesjonalnie 
reprezentować się na wielu zawodach sportowych, w których biorą udział i odnoszą sukcesy. 

8. DRUŻYNA KOSZYKÓWKI Z GIMNAZJUM NR 144 W WARSZAWIE
Fundacja dofinansowała i wsparła szkolną  drużynę koszykówki dziewcząt z warszawskiego gimnazjum 
nr 144 na Targówku. Dziewczęta zakwalifikowały się na Mistrzostwa Polski w koszykówce. Bez naszego 
wsparcia ani rodzice ani szkoła nie mieliby szans na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem do 
Tarnowa (31.05-4.06.2017) - zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd w obie strony. 

9. PROJEKTY POMOCOWE DLA DOMÓW DZIECKA
W roku 2017 fundacja pomogła kilku placówkom -  jednorazowo lub cyklicznie.
Rodzinny Dom Dziecka w Gniewie otrzymał od fundacji zapas pieluch jednorazowych dla dzieci i 
rożnego rodzaju środki czystości. Z okazji świąt Wielkanocnych Rodzinny Dom Dziecka "Ognisko" w 
Chojnicach otrzymał od fundacji słodycze dla 10 dzieci, Dom Dziecka w Szczutowie - słodycze dla 14 
dzieci, Rodzinny Dom Dziecka MarKon z Chojnic - słodycze dla 13 dzieci i środki czystości.

Ponadto  fundacja pomogła wspomnianemu wyżej -  Rodzinnemu Domowi Dziecka "MarKon" z Chojnic 
poprzez zakup agregatu prądotwórczego. Placówka mieści się w rejonie, który bardzo ucierpiał podczas 
nawałnic w 2017 roku.  Obecnie przebywa w Domu 13 dzieci - dwoje biologicznych , 10 w pieczy 
zastępczej i jeden chłopiec adoptowany z wadami serca. W roku 2017 wyłączeń ,lub awarii prądu  było 
więcej niż 30 .Kilkanaście z nich to wyłączenia maksymalnie 1 godzinne ,kilka powyżej 2 godzin , 
pozostałe to 6 godzin wzwyż. Awaria po przejściu nawałnicy trwała 7 godzin po potężnym gradobiciu , 
następnie prąd wyłączono na ponad 20 godzin. Dlatego własnie pomoc w postaci agregatu 
prądotwórczego dla tego Domu była niezmiernie ważnym zakupem, pozwalającym wszystkim normalnie 
funkcjonować. 

Rodzinny Dom Dziecka w Nakle nad Notecią został przez nas wsparty poprzez zakupienie i dostarczenie 
deski elewacyjnej do położenia na zewnątrz ich budynku, w którym mieszkają wszyscy. 
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Dom Dziecka nr 1 w Warszawie to placówka opiekuńczo-wychowawcza, którą fundacja wspiera 
cyklicznie od 2016 roku. Dzieli się ona na kilka grup. Wsparliśmy grupę Domino- dofinansowując wyjazd 
letni do Zakopanego, dla grupy Słoneczna Ekipa - zorganizowaliśmy dla 4 podopiecznych i ich 
wychowawców  Trening Zastępowania Agresji , prowadzony przez wykwalifikowanych trenerów z 
poradni Hypnos. Wrażenia były bardzo pozytywne, dające wiele do myślenia młodym ludziom, jak 
radzić sobie w komunikacji z innymi eliminując negatywne zachowania.
Grupą, którą fundacja miała w 2017 roku i ma nadal pod swoimi skrzydłami to Kameralna Grupa 
Usamodzielnienia (KGU). Podopieczni tej grupy to 9 osób - dorastająca młodzież w wieku 14-18 lat. W 
okresie sprawozdawczym pomogliśmy dzieciakom w nauce matematyki - opłacaliśmy korepetycje z tego 
przedmiotu dla 3-4 osób, w zaległościach z języka angielskiego ( 3-4 osoby). Podopieczni  KGU to bardzo 
fajni młodzi ludzie, uczący się, realizujący swoje sportowe hobby - piłka nożna, siatkówka, tańce. W 
czerwcu zorganizowaliśmy dla wszystkich zwiedzanie zakładu naszego fundatora - firmy Formika Sp. z 
o.o. w Parzniewie. Podopieczni mogli zobaczyć na żywo jak wygląda proces druku w jednej z najlepszych 
w Europie drukarni fleksograficznej,
specjalizującej  się w produkcji wieczek aluminiowych dla przemysłu spożywczego, blistrów 
farmaceutycznych oraz saszetek kosmetycznych. Zwiedzanie miało na celu m.in. pokazanie młodym 
ludziom potencjalnych miejsc pracy dal nich w przyszłości - zarówno w części produkcyjnej jak i 
biurowej. 
Po zwiedzaniu był wspólny obiad z zarządem i radą fundacji w restauracji w Warszawie.

Drugie spotkanie integracyjne fundacja zorganizowała w grudniu, z okazji świąt Bożego Narodzenia - 
była wspólna wigilia oraz gra w kręgle w centrum Arco. Zabawa bardzo się udała, podopieczni otrzymali 
od fundacji karty upominkowe do jednej z sieci drogerii. 

W listopadzie udało nam się pomalować mieszkanie, w którym mieszkają dzieciaki z grupy KGU. 
Znajduje się ono w bloku na warszawskich Bielanach i naprawdę wymagało odświeżenia. Była to 
świetna okazja do wspólnej integracji i zaangażowania w pomaganie . Przedsięwzięcie bardzo się udało. 
Wspólnymi siłami wraz z zarządem i radą fundacji , młodzieżą i wychowawcami w jeden dzień zostało 
pomalowane mieszkanie o powierzchni ponad 120 m2. To nie lada wyczyn. 

Nasze pomaganie to nie tylko pomoc materialno -rzeczowa. We wrześniu zaprosiliśmy młodzież z KGU 
na organizowane przez naszą fundację Szkolenie z komunikacji. Jak wiemy młodzi ludzie potrzebują 
wsparcia z zakresu komunikacji, dialogu i porozumiewania się bez agresji. Bardzo nam zależalo aby 
wąłsnie tej dorastającej młodzieży, u progu usamodzielnienia się i wejścia w dorosłość pokazać czym 
jest dobra komunikacja.
Tematyka szkolenia: 
- Jak w codziennym środowisku zbudować bardzo dobre relacje z innymi osobami, szczególnie innymi 
od nas samych 
- Najważniejsze reguły budowania poczucia własnej wartości – czyli pewność siebie jako bardzo dobra 
cecha człowieka 
- Jak precyzyjnie mówić o swoich potrzebach, tak aby inni chcieli słuchać i angażować się w nasze 
sprawy 
- Blokady komunikacyjne – jak je rozpoznawać i jak ich unikać 
- O co chodzi w aktywnym słuchaniu – czyli jak zbudować wrażliwość na inne osoby 
- Jak się obronić, przed złośliwością i niedotrzymywaniem przez innych danego słowa
- 12 niszczycieli komunikacyjnych – jak czuć radość z budowania bardzo dobrych relacji z innymi ludźmi. 

W spotkaniu tym uczestniczyła też młodzież z grupy Domino, Kwadrat oraz podopieczni z Domu Dziecka 
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek. 

10. PROJEKTY REMONTOWE FUNDACJI:
W okresie sprawozdawczym fundacja pomogła w przebudowie budynku Rodzinnego Domu Dziecka 
"Iskierki" w Chojnicach. Wspaniali ludzi prowadzą dom dla 7 dzieci, w otoczeniu miłości i szacunku. 
Budynek, w którym mieszkali wymagał przebudowy i modernizacji, aby spełniał wymogi ustawy i przede 
wszystkim był przystosowany do takiej liczby osób. Po przebudowie zostały stworzone dodatkowe 
pokoje i łazienka na poddaszu , powstała zupełnie nowa kuchnia  z jadalnią. Fundacja wspomogła 
finansowo to przedsięwzięcie dofinansowując koszty remontu i pracy ekipy budowlanej. 

Drugim przedsięwzięciem remontowym było sfinansowanie w pełni  prac remontowo-
wykończeniowych w domu rodziny  z Jasła, którzy pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej – w 
formie interwencyjnego pogotowia opiekuńczego dla dzieci . W okresie sprawozdawczym pok opieką 
rodziny było 4 dzieci.  Remont zgodnie z ustaleniami objął rozbudowę poddasza : łazienkę, klatkę 
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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)

676

2

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

schodową, korytarz, hall do zabaw dla dzieci. Bez pomocy fundacji rodzina nie miałaby wystarczających 
środków, aby zrobić taką przebudowę, powiększyć przestrzeń. Dzieci teraz mają miejsce do zabawy, 
dodatkową komfortową łazienkę i mieszkają w ładnym . nowym otoczeniu.

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

Fundacja wsparła dzieci i 
młodzież z rodzin 
indywidualnych, rodzin 
zastępczych,  domów 
dziecka i innych placówek 
organizujących 
wypoczynek dla dzieci i 
młodzieży - poprzez 
sfinansowanie lub 
dofinansowanie do 
obozów, kolonii letnich i 
zimowych, półkolonii czy 
zielonych szkół:
- wyjazd zimowy w Góry 
Świętokrzyskie dla dzieci  
Domu Dziecka nr 1 w 
Warszawie, grupa KGU,  16
 osób 
- półkolonie zimowe dla 
jednego dziecka z Domu 
Dziecka nr 1 ,  oraz dwójki 
dzieci z Warszawy 
- zimowisko do 
Zakopanego dla 3 
nastolatków , 
podopiecznych świetlicy 
środowiskowej w Ursusie
- opłacenie obozu 
szachowego nad morze 
dla 3 bardzo zdolnych 
dzieci z Warszawy, które 
straciły tatę 
- wyjazd na Zieloną Szkołę 
, opłacenie kolonii letnich i 
półkolonii stacjonarnych 
dla dwójki rodzeństwa z 
Warszawy, 
- kolonie letnie dla 18 
dzieci ze świetlicy 
środowiskowej 
"Stokrotka" w Ursusie na 
Roztocze 
 - obóz harcerski dla 3  
rodzeństwa z gminy 
Brwinów, - sfinansowanie 
wyjazdu do Dziwnówka 
dla grupy KGU , z Domu 
Dziecka nr 1 w Warszawie 
, łącznie dla 16 osób, 
- dofinansowanie wyjazdu  
do Krynicy Morskiej dla 22
 ministrantów z Parafii w 
Magdalence
-dofinansowanie do obozu 
letniego na Mazury dla 26 
dzieci ze świetlicy 
środowiskowej Schowek z 
Ząbek
-opłacenie autokaru dla 
Tow. Przyjaciół Nura na 
przejazd 25 dzieci do 
Zakopanego
-opłacenie autokaru na 
przejazd dzieci z parafii  w 
Warce na wakacje do 
Ustronia Morskiego

88.99.Z
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nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i 
wychowanie

22 dzieci z gm. Klembów 
uczęszczało na zajęcia z 
języka angielskiego, a 
kilkoro z nich dodatkowo 
na zajęcia plastyczne. 
Zajęcia odbywały się tak 
jak w roku ubiegłym w 
pracowni "Fajniej, Lepiej" 
w Ostrówku oraz w GOK w 
Klembowie. 4 dzieci z gm. 
Brwinów z rodziny 
zastępeczej - miało zajęcia 
w domu, organizowane 
przez szkołę językową 
"Tangerine" . 4 dzieci z 
Warszawy - miała 
opłacone kursy  językowe 
(szkoła językowa Early 
Stage)
Oprócz zajęć językowych 
w okresie 
sprawozdawczym fundacja 
finansowała następujące 
zajęcia dla dzieci i 
młodzieży z rodzin 
indywidualnych i 
placówek domów dziecka:
- zajęcia reedukacyjne, 
wyrównawcze dla dzieci i 
młodzieży mającej 
trudności w nauce , celem 
wyrównania szans - 4 
dzieci z gminy Klembów - 
kontynuacja terapii 
reedukacyjno-
pedagogicznej. 
Obserwujemy ogromy 
postęp w zachowaniu 
dzieci, nastawieniu do 
innych, m.in. do 
rówieśników, rozwój 
socjalny, chęć do nauki i 
podejmowania nowych 
wyzwań. 
 1 chłopiec z Warszawy 
(Ursus) z rodziny 
zastępczej miał 
indywidualną terapię 
psychologiczną, 
pedagogiczną, dzięki 
której nastolatek poprawił 
swoje zachowanie i 
oceny.Fundacja 
kontynuuje również 
opłacanie zajęć 
logopedycznych. W roku 
2017 z takiej terapii 
skorzystało 3 dzieci. 
Pozostałe zajęcia:
- kontynuacja nauki gry na 
pianinie -dla 1 chłopca z 
gm. Brwinów
- młodzież z  Domu 
Dziecka nr 1 w Warszawie:
- zajęcia taneczne, 
piłkarskie, siatkówka (3 
osoby)

85.59.B
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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)

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

W roku sprawozdawczym 
fundacja kontynuowała 
dofinansowywanie 
obiadów dla dzieci z 
biednych rodzin w dwóch 
szkołach w Bieszczadach - 
w Ropience i w 
Wojtkowej. W okresie od 
stycznia do czerwca 2017 z 
obiadów opłacanych przez 
fundację skorzystało 64 
dzieci z tego regionu, a od 
września do grudnia liczba 
ta wzrosła do 104 dzieci. 
Dodatkowo fundacja 
opłacała obiady jednemu 
chłopcu z Warszawy, który 
jest zawodnikiem klubu 
piłkarskiego Legion 
Warszawa
W okresie 
sprawozdawczym fundacja 
pomogła 9 rodzinom (18 
osób) m.in. w cyklicznych 
zakupach żywności, chemii 
gosp. odzieży i obuwia dla 
dzieci. jedna rodzina 
otrzymała opał na zimę. 
Jednemu chłopcu , 
któremu fundacja opłaca 
zajęcia gry na pianinie 
zakupiliśmy nowe pianino. 

Rodzinny Dom Dziecka w 
Gniewie otrzymał od 
fundacji zapas pieluch 
jednorazowych dla dzieci i 
rożnego rodzaju środki 
czystości. 
Sfinansowanie w pełni  
prac remontowo-
wykończeniowych w 
domu rodziny  z Jasła, 
którzy pełnią funkcję 
zawodowej rodziny 
zastępczej – w formie 
interwencyjnego 
pogotowia opiekuńczego 
dla dzieci . W okresie 
sprawozdawczym pod 
opieką rodziny było 4 
dzieci.  Remont zgodnie z 
ustaleniami objął 
rozbudowę poddasza : 
łazienkę, klatkę schodową, 
korytarz, hall do zabaw dla 
dzieci.

88.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 565 540,30 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 554 262,81 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 4 czerwca 2017 roku - podczas pikniku 
rodzinnego dla pracowników naszego fundatora 
- firmy Formika sp. z o.o. fundacja zorganizowała 
kiermasz kwiatowy. Pracownicy mogli kupić 
rożnego rodzaju kwiaty rabatowe na balkon czy 
taras. Zysk został przeznaczony na cele 
statutowe fundacji.
19 grudnia 2017 roku - podczas wigilii dla 
pracowników firmy Formika Sp. z o.o., naszego 
fundatora, czwarty już raz fundacja 
zorganizowała świąteczny kiermasz ozdób 
świątecznych. Sprzedawaliśmy bombki, stroiki, 
lampki, figurki świąteczne i wiele innych. Udało 
nam się sprzedać prawie wszystkie 
przygotowane zestawy. Zysk został przeznaczony 
na cele statutowe fundacji. Za każdym razem 
jest dużo zainteresowanych i kupujących. Jest to 
dobra okazja, aby wesprzeć działania fundacji w 
prosty sposób.

82.30.Z 22 września 2017 - fundacja zorganizowała II 
szkolenie fundacyjne pt: "Dialog" prowadzone 
tak jak w roku poprzednim przez znakomitego 
trenera Krzysztofa Kotapskiego. Szkolenie trwało 
1 dzień , w Warszawie , w hotelu przy ul. 
Puławskiej, skierowane było do kadry 
kierowniczej - głownie dla klientów i dostawców 
naszego fundatora, jak również do innych 
zaproszonych gości. Poprzez swoje uczestnictwo 
i opłatę wpisowego wszyscy wsparli fundację. 
Tak jak przy poprzednim szkoleniu – wszystkie 
wpływy zostały przeznaczone na cele statutowe 
fundacji. Tym razem naszym celem było 
wsparcie procesu usamodzielniania się 
młodzieży, która kończąc 18 lat opuszcza dom 
dziecka lub rodzinę zastępczą.
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 11 152,03 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 125,46 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 498 265,75 zł

0,00 zł

450,00 zł

497 815,75 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 62 289,35 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 4 985,20 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 985,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
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3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 570 562,36 zł 4 985,20 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

451 787,26 zł 4 985,20 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Fundacja wsparła dzieci i młodzież z rodzin indywidualnych, rodzin zastępczych, domów dziecka i 
innych placówek organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży - poprzez sfinansowanie lub 
dofinansowanie do obozów, kolonii letnich i zimowych, półkolonii czy zielonych szkół: - wyjazd 
zimowy w Góry Świętokrzyskie dla dzieci Domu Dziecka nr 1 w Warszawie, grupa KGU, 16 osób - 
półkolonie zimowe dla jednego dziecka z Domu Dziecka nr 1 , oraz dwójki dzieci z Warszawy - 
zimowisko do Zakopanego dla 3 nastolatków , podopiecznych świetlicy środowiskowej w Ursusie - 
opłacenie obozu szachowego nad morze dla 3 bardzo zdolnych dzieci z Warszawy, które straciły 
tatę - wyjazd na Zieloną Szkołę , opłacenie kolonii letnich i półkolonii stacjonarnych dla dwójki 
rodzeństwa z Warszawy, - kolonie letnie dla 18 dzieci ze świetlicy środowiskowej "Stokrotka" w 
Ursusie na Roztocze - obóz harcerski dla 3 rodzeństwa z gminy Brwinów, - sfinansowanie wyjazdu 
do Dziwnówka dla grupy KGU , z Domu Dziecka nr 1 w Warszawie , łącznie dla 16 osób, - 
dofinansowanie wyjazdu do Krynicy Morskiej dla 22 ministrantów z Parafii w Magdalence -
dofinansowanie do obozu letniego na Mazury dla 26 dzieci ze świetlicy środowiskowej Schowek z 
Ząbek -opłacenie autokaru dla Tow. Przyjaciół Nura na przejazd 25 dzieci do Zakopanego -
opłacenie autokaru na przejazd dzieci z parafii w Warce na wakacje do Ustronia Morskiego

2 000,00 zł

2 22 dzieci z gm. Klembów uczęszczało na zajęcia z języka angielskiego, a kilkoro z nich dodatkowo 
na zajęcia plastyczne. Zajęcia odbywały się tak jak w roku ubiegłym w pracowni "Fajniej, Lepiej" w 
Ostrówku oraz w GOK w Klembowie. 4 dzieci z gm. Brwinów z rodziny zastępeczej - miało zajęcia 
w domu, organizowane przez szkołę językową "Tangerine" . 4 dzieci z Warszawy - miała opłacone 
kursy językowe (szkoła językowa Early Stage) Oprócz zajęć językowych w okresie 
sprawozdawczym fundacja finansowała następujące zajęcia dla dzieci i młodzieży z rodzin 
indywidualnych i placówek domów dziecka: - zajęcia reedukacyjne, wyrównawcze dla dzieci i 
młodzieży mającej trudności w nauce , celem wyrównania szans - 4 dzieci z gminy Klembów - 
kontynuacja terapii reedukacyjno-pedagogicznej. Obserwujemy ogromy postęp w zachowaniu 
dzieci, nastawieniu do innych, m.in. do rówieśników, rozwój socjalny, chęć do nauki i 
podejmowania nowych wyzwań. 1 chłopiec z Warszawy (Ursus) z rodziny zastępczej miał 
indywidualną terapię psychologiczną, pedagogiczną, dzięki której nastolatek poprawił swoje 
zachowanie i oceny.Fundacja kontynuuje również opłacanie zajęć logopedycznych. W roku 2017 z 
takiej terapii skorzystało 3 dzieci. Pozostałe zajęcia: - kontynuacja nauki gry na pianinie -dla 1 
chłopca z gm. Brwinów - młodzież z Domu Dziecka nr 1 w Warszawie: - zajęcia taneczne, piłkarskie, 
siatkówka (3 osoby)

1 500,00 zł

3 W roku sprawozdawczym fundacja kontynuowała dofinansowywanie obiadów dla dzieci z 
biednych rodzin w dwóch szkołach w Bieszczadach - w Ropience i w Wojtkowej. W okresie od 
stycznia do czerwca 2017 z obiadów opłacanych przez fundację skorzystało 64 dzieci z tego 
regionu, a od września do grudnia liczba ta wzrosła do 104 dzieci. Dodatkowo fundacja opłacała 
obiady jednemu chłopcu z Warszawy, który jest zawodnikiem klubu piłkarskiego Legion Warszawa 
W okresie sprawozdawczym fundacja pomogła 9 rodzinom (18 osób) m.in. w cyklicznych zakupach 
żywności, chemii gosp. odzieży i obuwia dla dzieci. jedna rodzina otrzymała opał na zimę. 
Jednemu chłopcu , któremu fundacja opłaca zajęcia gry na pianinie zakupiliśmy nowe pianino. 
Rodzinny Dom Dziecka w Gniewie otrzymał od fundacji zapas pieluch jednorazowych dla dzieci i 
rożnego rodzaju środki czystości. Sfinansowanie w pełni prac remontowo-wykończeniowych w 
domu rodziny z Jasła, którzy pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej – w formie 
interwencyjnego pogotowia opiekuńczego dla dzieci . W okresie sprawozdawczym pod opieką 
rodziny było 4 dzieci. Remont zgodnie z ustaleniami objął rozbudowę poddasza : łazienkę, klatkę 
schodową, korytarz, hall do zabaw dla dzieci.

1 485,20 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 102 475,55 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

4 900,70 zł

0,00 zł

112 785,30 zł

1 089,10 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.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 6 251,33 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: 

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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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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 69 015,00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

69 015,00 zł

69 015,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 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

69 015,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 69 015,00 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)

5 751,25 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

5 885,00 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)

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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