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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina BRWINÓW

Powiat PRUSZKOWSKI

Ulica UL. ŚW. JERZEGO Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość BRWINÓW 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 Dębicki Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Joanna Dębicka Członkini Rady Fundacji 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 insytucjonalne domy dziecka, rodzinne 
domy dziecka, rodziny zastepcze, pogotowia opiekuńcze,  domy 
samotnych matek, domy opieki społecznej , świetlice sojoterapeutyczne 
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 roku 2020 fudacja zrealizowała następujące projekty pomocowe:
Z racji ogłoszenia pandemii, częsciwo zawiesiliśmy część dzialań w okresie kwiecien - sierpien 2020 r. - takie jak zajęcia 
dodatkowe dla dzieci,z uwagi na zamknięcie wszelkich stacjonarnych form zajęć. 

I. ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
1. W okresie sprawozdawczym kontynuowalismy tak jak w latach poprzednich projekt wyrównywania szans dzieci i młodzieży 
poprzez finansowanie zajęć z języka angielskiego. W takich zajęciach uczestniczyło łącznie 50 osób wg podziału ( z przerwą 
kwiecien-sierpien):
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- 12 dzieci z Ostrówka uczęszczało na lekcje j angielskiego do pracowni "Fajniej, Lepiej"
- 1 chlopiec z Podkowy Leśnej uczestniczył w lekcjach w szkole językowej Tangerine
- 4 podopiecznych uczeszczało w Warszawie  na kursy w róznych szkołach językowych
- 17 dzieci korzystało z zajęć w swietlicy socjoterapeutycznej w Ursusie
- 16 dzieci koszystało z zajęć w świetlicy sojoterapeutycznej w Ząbkach

2. Nasi podopieczni korzystali tez z innych zajęć, które nasza fundacja opłacała:
- zajęcia reedukacyjny i wspomagające dla 4 dorastających chłopców z gm. Klembów. Projekt tylko od stycznia do marca 
włącznie. Przerwanie zajęc z powodu pandemii i podjęcie decyzji o zakonczeniu pomocy. Rodzina otrzymywała wsparcie naszej 
fundacji od 2014 roku.  Przyszedł moment kiedy chłopcy dorośli i zaczynają sami wykorzystywać zdobyta wiedzę i wskazówki.
- zajęcia logopedyczne, tak jak w roku ubiegłym 4 dziewczynki z gminy Klembów z wadami wymowy uczęszczały na zajecia 
opłacane przez fundację. Kolejne 10 dzieci kontynuowało zajęcia z logopedą w świetlicy socjoterapeutycznej Schowek w 
Ząbkach. Dzieki naszemu wsparciu podopieczni robia ogromne postepy. Przerózne deficyty i zadniedbania w rodzinach, jak 
również opóżnienie w rozwoju dzieci powoduje ogromne problemy z prawidłową wymową. Szczególnie było to widoczne we 
wrzesniu, po przerwie spowodowanej lockdownem z powodu Covid-19.
- w tej samej świetlicy socjoterapeutycznej w Ząbkach 10 podopiecznych korzystąło z opłacanych przez naszą fundację zajęc z 
Integracji Sensorycznej. Placówka wygospodarowała na ten cel oddzielna salę, wyposażona została w odpowienie urządzenia i 
materiały do ćwiczeń z zakresu SI. Jest to niezwykle potrzebna terapia dla wielu dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. tylko 
regularna, systematyczna praca terapeuty z dzieckiem pozwala na wyrównanie szans i postępy.
Pozostałe zajęcia, które opłacała nasza fundacja:
- gra na pianinie - kontunuacja dla  17-latka z Podkowy Leśnej
- zajęcia taneczne - kontynuacja dla 1 dziewczynki z Ursusa
- zajęcia judo - kontynuacja dla 1 chłopca z Ursusa
- lekcje gry na klarnecie - kontynuacja dla 1 dziewczyny z woj. podkarpackiego oraz- lekcje śpiewu - kontynuacja dla 1 
dziewczyny z woj. podkarpackiego. Obie dziewczyny mają ogromny talent muzyczne, wychowują się w rodzinach zastępczych. 
Kinga ucząca się spiewu - bierze udział w wielu konkursach piosenki i zdobywa najwyższe miejsca i wyróznienia. Nasza fundacja 
opłaca akredytacje na róznego typu konkursy.
- fundacja opłacila kurs na prawo jazdy dla 1 osoby - usamodzielniającej się po opuszczeniu domu dziecka

II. DOFINANSOWANIE OBIADÓW SZKOLNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W roku sprawozdawczym fundacja kontynuowała wsparcie w postaci dofinanowania obiadów dla dzieci i mlodzeży z dwóch 
szkół podstawowych w Bieszczadach - w Wojtkowej i w Ropience. Ciepły posiłek otrzymało 88 dzieci
Ponadto 3 naszych podopiecznych z Warszawy miało opłacane obiady w swoich szkołach. 

III. PROGRAM EDUKACYJNY PRIMUS dla pracowników fundatora fundacji - firmy Formika Sp. z o.o.
Uruchomilismy nowy program pomocowy dla praconiwkow firmy Formika Sp. z o.o., zalożyciela fundacji. Celem programu jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych, zwiększenie potencjału życiowego dzieci pracowników Formiki oraz pomoc w rozwijaniu ich 
pasji i talentów. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i bezpłatne. 
.Charakterystyka naboru uczestników: 
Do programu zakwalifikowani mogą być: 
- uczniowie w wieku od 9/10 roku życia (po ukończeniu 4 klasy szkoły podstawowej) do 18/19 roku życia   (tj. do ukończenia 
ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej),  uzyskujący pozytywne wyniki w nauce, pochodzący:  z rodzin znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej, z rodzin niepełnych, o niskim standardzie życiowym. Grupa uczestników programu tworzy się 
poprzez samodzielne zgłoszenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika do Fundacji.
Rodzaj pomocy: 
Dzieci zakwalifikowane do Programu otrzymują pomoc materialną w postaci sfinansowania przez Fundację dodatkowych zajęć 
edukacyjnych/ sportowych/muzycznych/ artystycznych mających na celu dalszy rozwój potencjału dziecka, pod warunkiem 
spełnienia wymagań określonych w Regulaminie. Źródła finansowania programu: Program finansowany jest ze środków 
Fundacji.  
Warunki przystąpienia do programu
1. O wzięcie udziału w programie ubiegać się mogą dzieci osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zawartej minimum 
1 rok wcześniej od momentu składania wniosku, na podstawie której świadczą pracę na rzecz Spółki Formika Sp. z o.o. w sposób 
stały, zwani dalej „Kandydatami”

2. Kandydaci do programu muszą spełniać następujące kryteria:
a) muszą być dziećmi (biologicznymi lub prawnie przysposobionymi) pracowników wymienionych w pkt. 1., bądź powinni 
przebywać pod ich opieką na podstawie wyroku sądu rodzinnego (w ramach rodzinnej opieki zastępczej)
b) muszą być osobami uczącymi się w przedziale wiekowym 9/10 lat – 18/19 lat.
c) muszą osiągać bardzo dobre wyniki w nauce, średnia ocen na koniec I semestru i koniec roku szkolnego musi wynieść 
minimum 4,75 (świadectwo z czerwonym paskiem)

W roku sprawozdawczym mielismy 1 ucznia, syna jednego z pracowników firmy Formika. Bardzo zdolny, swietnie uczący się 
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chłopiec został zakwalifikowany do programu PRIMUS. Fundacja opłaciła chłopcu z zajęcia z programowania. 

IV. WYJAZDY LETNIE, ZIMOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wzorem lat poprzednich fundacja  część pomocy przeznaczyła na dofinanaowanie / sfinansowanie obózów, kolonii, wyjazdów 
klubowych, półkolonii itp. Z racji okrojonych działań z pwoodu pandemii,  z wyjazdów skorzystały dzieci i młodziez z rodzin 
najbardziej potrzebujących, z rodzin zastepczych, podopiecznych switlic socjoterapeutycznych, parafii, domów dziecka:
- obóz zimowy dla 3 dzieci ze swietlicy w Ursusie
- kolonie letnie dla 2 rodzenstwa spod Warszawy z rodziny o niskim statucie materialnym
- obóz językowy dla 1 chlopca z Warszawy z rodziny o niskim statucie materialnym
- kolonie letnie dla 2 rodzenstwa z rodziny zastepczej z woj. podkarpackiego
- kolonie letnie dla 2 rodzeństwa z Warszawy z rodziny o niskim statucie materialnym
- kolonie letnie dla 4 podopiecznych ze swietlicy w Ursusie
Wszystkie powyższe osoby pojechały na kolonie dzieki wsparciu fundacji. Bez naszej pomocy, w padnemii dzieci spędzałyby czas 
w domu, co bardoz negatywnie wpłynełoby na ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

WYJAZDY SPORTOWE DLA ZAWODNIKÓW KLUBU PIŁKARSKIEGO LEGION Warszawa, rocznik 2002-2003 zostaną opisane w 
kolejnym punkcie, poświęconym wsparciu dla w/w klubu.

V. WSPARCIE DLA KLUBU PILKARSKIEGO LEGION WARSZAWA ORAZ DLA  JEGO ZAWODNIKÓW Z ROCZNIKA 2002-2003
W 2020 roku fundacja kontynuowała wsparcie drużyny piłkarskiej juniorów , z rocznika 2002/2003. 
Pomoc fundacji objeła następujące projekty:
- zakup nowch strojów dla częśći członków drużyny oraz nowych zawodników
-  dofinanaowanie do wynajmu mieszkania na Targówku dla dwóch zawodników spoza Warszawy
- zakup biletów MZK dla 2 zawodnikow
- dofinanowanie zakupu statuetek, pucharów , medali na zakonczenie sezonu
- dofinanowanie wyjazdów letnich i zimowych: W tym roku ferie zimowe miały mało zimową aurę. Drużyna piłkarska  pojechała 
autokarem na obóz sportowy do słonecznej Hiszpanii. Oprócz codziennych treningów, chłopaki zwiedzili Barcelonę, byli na 
meczu na sławnym stadionie Camp Nou, rozegrali mecz towarzyski z drużyną z Blanes. Nasza fundacja dofinansowała wyjazd 13 
zawodnikom z drużyny. Bez naszego wsparcia nie mogliby pojechać na taki obóz.
Dofinansowanie dwóch wyjazdów sportowych dla zawodników. Jeden wyjazd na obóz do Nieborowa,  30 lipca - 5 sierpnia 2020 
oraz drugi wyjazd do Ustronia Morskiego , 12 sierpnia - 19 sierpnia 2020
Dofinansowanie wyjazdu sportowego w grudniu 2020 r. dla 4 zawodników klubu organizowanego przez Stowarzyszenie Pogodne 
Zycie. 

- oplacenie kursów maturalnych dla 2 zawodnikow z j. polskiego i z j. angielskiego
- opłacenie przejazdów autokarowych dla drużyny na mecze ligowe i towarzyskie na terenie woj. mazowieckiego

VI. PROJEKT FUTBOLOWE TUMY 2020
25 stycznia w Płocku odbyła się V edycja "Futbolowe Tumy" dla dzieci z domów dziecka. W zawodach wystartowało 16 drużyn z 
całej Polski. Zmagania obfitowały w wiele pięknych bramek , było mnóstwo sportowych wrażeń. Nasza fundacja kolejny już rok z 
rzędu zakupiła dla zwycięskich drużyn puchary i medale.

VII. MISTRZOSTWA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ DLA DZIECI Z DOMÓW DZIECKA
W sobotę 12 września odbyły się w Warszawie XI Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej. Piłkarze i piłkarki z 
blisko 30 polskich domów dziecka walczyli na stadionie OSiR Bemowo o puchar Mistrza Polski.

Ostatnie miesiące były trudne dla nas wszystkich. Szczególnie mocno jednak odczuły je dzieci poddane pieczy zastępczej – 
pozbawione nie tylko kontaktu z rodzicami, ale także z kolegami ze szkoły, przez kilka miesięcy żyjące w rzeczywistości 
ograniczającej się do murów domu dziecka. Pandemia okazała się szczególnie trudnym wyzwaniem dla młodych, pełnych energii 
zawodników z domów dziecka, których od miesięcy wprost roznosi energia. Nareszcie będą mogli ją uwolnić – w sobotę 12 
września w Warszawie odbędzie się największa w Polsce cykliczna impreza sportowa dla podopiecznych placówek opiekuńczo-
wychowawczych z całego kraju. Tradycyjnie Mistrzostwa rozgrywane są w kwietniu. W tym roku – wyjątkowo – ze względu na 
sytuację epidemiologiczną ich termin organizatorzy przesunęli na wrzesień.

 Na murawie stadionu OSiR Bemowo w Warszawie zameldowali się piłkarskie teamy z domów dziecka z wielkich miast i małych 
miasteczek, m.in. ze Szczecina, Gdańska, Warszawy, Olsztyna, Płocka, Kołaczkowa, Reszla, Wojsławic czy Gostchorza.
Dla wszystkich uczestników turnieju Sponsorzy i Organizatorzy Mistrzostw przygotowali niespodzianki i prezenty. Nasza fundacja 
zakupiła 60 piłek jako nagrody dla najlepszych.

VIII. POMOC POWODZIANOM
Tereny województwa podkarpackiego, a ściślej powiatu jasielskiego nawiedziły najroźniejsze od kilku czy nawet kilkunastu lat 
burze. Niosły one ze sobą praktycznie wszystkie swoje najgroźniejsze cechy. Suma opadu w ciągu kilku godzin wyniosła co 
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najmniej 153 mm, dodatkowo silny wiatr z łatwością łamał drzewa i miejscami zrywał poszycia dachowe. Woda wdzierała się do 
budynków, zalewała drogi, piwnice.
Nasza fundacja wsparła 6 rodzin z tych terenów finansując zakup zniszczonego sprzętu AGD - lodówki, kuchenki gazowe, pralki 
oraz niezbędne materiały do usunięcia skutków powodzi.

IX. POMOC ZWIĄZANA Z WALKĄ Z PANDEMIĄ COVID- 19
Wspólnie  z naszym fundatorem - firmą FORMIKA Sp. z o.o. włączyliśmy się do akcji wsparcia dla placówek medycznych, domów 
pomocy społecznej ( pomoc od naszego fundatora firmy Formika)   i tych związanych z pobytem dzieci - czyli domów dziecka i 
rodzin zastępczych ( pomoc od naszej fundacji).
W okresie maj-czerwiec, kiedy pandemia miała największy zasięg, nasza fundacja przekazała domom dziecka, rodzinom 
zastępczym niezbędny sprzęt do walki z Covid-19. Przekazalismy nastepujący sprzet:

Dom Dziecka w Kołaczycach 
Ilość sztuk:
maseczki jednorazowe 100
rękawiczki -pudełka 100 szt.  4
 
Rodziny Zastępcze w powiecie jasielskim 
Ilość sztuk:
maseczki jednorazowe 300
rękawiczki - pudełka po 100 szt  6
płyn do dezynfekcji rąk, pojemnik  5 litrów 15
Laptop LENOVO z oprogramowaniem Microsoft 365 na 1 rok 2

Zespół do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych nr 1 w Warszawie 
Ilość sztuk:
maseczki jednorazowe 2000
maseczki FFP2 50
rękawiczki - pudełko 100 szt.  20
płyn do dezynfekcji rąk , pojemnik 5 litrów 30
żel do rąk 30
przyłbice 50
Laptop LENOVO z oprogramowaniem Microsoft 365 na 1 rok 10
 
Zespół do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych nr 2 w Warszawie 
Ilość sztuk:
maseczki jednorazowe 2000
maseczki FFP2 50
rękawiczki - pudełko 100 szt.  20
płyn do dezynfekcji rąk, pojemnik 5 litrów 30
żel do rąk 30
przyłbice 100
Laptop LENOVO z oprogramowaniem Microsoft 365 na 1 rok 1
 
Zespół do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych nr 3 w Warszawie 
Ilość sztuk:
maseczki jednorazowe 2000
maseczki FFP2 50
rękawiczki - pudełko 100 szt. 20
płyn do dezynfekcji rąk, pojemnik 5 litrów do rąk 5 l 30
żel do rąk 30
przyłbice 50

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Samarytanek w Pruszkowie 
Ilość sztuk:
rękawiczki - pudełko 100 szt.  10
płyn do dezynfekcji rąk, pojemnik 5 litrów 5

X. POMOC MATERIALNO-RZECZOWA DLA RODZIN POTRZEBUJĄCYCH
W okresie sprwozdawczym fundacja pomogła 5 rodzinom. Była to pomoc- zakup zywnosci, chemii gospodarczej, kosmetyków, 
oddzieży i obuwi oraz opłau na zimę. Z racji ograniczenia działan fundacji w czasei pandemii, fundacja mozno okroiła 
tegorodzaju pomoc w okresie kwiecien - sierpien 2020. 
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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

788

2

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Rządowy program 500+ oraz 300+ jest dla rodzin wielodzietnych ogromnym wsparciem, z racji tego nie powielamy takiej 
pomocy, aby nie zdemotywowac rodziców do podjęcia pracy.

XI. PROJEKT "BOŻE NARODZENIE 2020"
z OKAZJI ŚWIĄT obdarowaliśmy 113 dzieci z domów dziecka, rodzin zastępczych, pogotowia opiekuńczego i rodzin znajdujących 
si w trudnej sytuacji życiowej. 
Przekazalismy slodycze dla podopiecznych Pogotowia Opiekunczego w Warszawie, dla Domu Dziecka w Pruszkowie, dla rodzin 
zastępczych, dla rodzinnego domu dziecka w Bielawie i w Gniewie, dla dzieci i młodzieży ze Szkolnego Ośrodka Skzolno-
Wychowawczego w Jońcu.
Ponadto przekazlaismy paczki zywnościowe "Mlekovita" rodzinom biednym z terenu Ursusa.

XII. PROJEKTY REMONTOWE
W okresie sprawozdawczym, z racji obostrzen, lockdownu z pwodou pandemii Covid-19 fundacja zrealizowała 2 projekty. Jeden 
jeszcze przed pandemią.
W lutym br wsparliśmy cudowną rodzinę wielodzietną, która mając czwórkę własnych dzieci, postanowiła zostać rodziną 
zastępczą niespokrewnioną i wzięła pod swoje skrzydła 5-letniego chłopca. Z racji nowego członka rodziny niezbędne było 
przearanżowanie pomieszczeń na piętrze domu i stworzenie dwóch pokoi z jednego dużego, tak aby chłopiec miał swój kącik. 
Nasza fundacja sfinansowała niezbędne materiały budowlane, aby zrealizować ten cel. 

W październiku br. sprawiliśmy, ze jednej rodzinie z Powsina będzie na pewno ciepło w zimę.  Mama z trójką dzieci (jednym 
bardzo maleńkim ) została sama, na początku tego roku straciła męża. Dostała od nas nowy piec C.O., stary był mocno awaryjny 
i nie nadawał się do ogrzewania domu. Fundacja opłaciła sam piec  oraz motaż.

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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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) 442 917,36 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 434 928,18 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 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. 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

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Z kwoty jaka nasza fundacja otrzymała od 
darczynców z tytułu 1% podatku - opłaciliśmy 
zajęcia dodatkowe dla naszych podopiecznych. 
Ta kwota została przeznaczona na opłacenie 
zajęć muzycznych - gry na fortepianie dla 1 
chłopca, była to kontynualcja nauki, gry na 
klarnecie - dla młodej , dostastającej dziewczyny 
z woj. podkarpackiego oraz również dla młodej, 
zdolnej dziewczny opłacilismy lekcje spiewu. Są 
to nasi 3 podopieczni, których fundacja wspiera 
już kilka lat i widzimy ogromne postepy i rozwój 
pasji muzycznych. Opłaciliśmy łacznie 185 godzin 
zajęć muzycznych.

85.59.B 7 398,80 zł
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7 398,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

e) pozostałe przychody 7 989,18 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 435 518,56 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 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 7 398,80 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

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

w 
tym:

0,00 zł

5 000,00 zł

430 518,56 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 134 757,83 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 425 542,67 zł 7 398,80 zł

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

300 170,35 zł 7 398,80 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

125 325,32 zł

47,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 395,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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: ZUS w czasie COVID-19

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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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)

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

2021-09-07
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