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1. INFORMACJE O FUNDACJI 

 

1.1. Nazwa 

Fundacja Formika Dzieciom 

1.2. Siedziba i adres 

Siedziba Fundacji mieści się w Parzniewie (05-808) przy ulicy Św. Jerzego 9.  

1.3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym i GUS 

Fundacja wpisana jest do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000509315.  

Wpisu dokonał Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w dniu 2014-05-15. Fundacja uzyskała numer REGON 147236480. 

 

1.4. Skład organu zarządzającego fundacji 

W okresie sprawozdawczym w skład Zarządu Fundacji wchodzili: 

Pani Anna Stankiewicz – Prezes Zarządu 

Pan Hubert Stankiewicz – Członek Zarządu 

1.5. Skład organu kontroli lub nadzoru 

W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji składała się z dwóch członków: 

Piotr Dębicki – Przewodniczący Rady 

Joanna Dębicka – Członek Rady 

 
2. CELE I ZASADY STATUTOWE FUNDACJI 

 
2.1 Cele statutowe fundacji (27.02.2015 r. dodano do statutu, do paragrafu 7 - punkt 6, 
zaznaczony poniżej wytłuszczonym drukiem) 
 

Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej i materialnej oraz wyrównywanie szans tych osób, a także wspomaganie 

ich rodziców, opiekunów prawnych oraz jednostek organizacyjnych, których cele są zbieżne 
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z celem fundacji, przykładowo takich jak domy dziecka, domy samotnych matek, domy 

opieki społecznej oraz placówki oświatowe takie jak szkoły, przedszkola 

 

2.2 Zasady działalności fundacji 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i 

organizacyjnej osobom fizycznym i prawnym takiej jak: 

a. Dofinansowywanie działalności domów dziecka, domów/schronisk dla samotnych 

matek, domów opieki społecznej oraz placówek oświatowych takich jak szkoły, 

przedszkola, 

b. Wykonywanie prac remontowych w placówkach pomocy społecznej, domach 

dziecka, domach samotnych matek oraz w placówkach oświatowych takich jak 

szkoły, przedszkola, 

c. Wykonywanie prac remontowych w domach / mieszkaniach rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej, 

d. Zakup wyposażenia do placówek określonych w punktach b i c (m.in. meble, 

sprzęt AGD, RTV, zabudowa kuchenna, wyposażenie łazienki), 

e. Zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, 

f. Zakup odzieży, butów dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, 

g. Zakup żywności dla rodzin w trudnej sytuacji, 

h. Finansowanie i dofinansowanie wyjazdów letnich i zimowych dzieciom i 

młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, 

i. Finansowanie i dofinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży w 

zakresie wyrównywania szans, m.in. nauki języków obcych, zajęć sportowych, 

artystycznych, muzycznych, 

j. Dożywianie dzieci w szkołach/przedszkolach/żłobkach 

2. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych 

na rzecz Fundacji, przede wszystkim wystawy, pokazy, odczyty, aukcje, zbiórki. 

3. Organizacja, wspieranie i dofinansowywanie imprez charytatywnych, artystycznych, 

wernisaży, wystaw i koncertów, jak również szkoleń, sympozjów, konferencji, a także 

imprez o charakterze sportowym w zakresie celów Fundacji. 

4. Fundacja może realizować cele statutowe przez członkostwo w organizacjach, 

których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji. 
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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. 

 

 

2.3 Opis poszczególnych działań statutowych: 

W roku 2015 Fundacja pomogła w następujący sposób. Poniżej przedstawiamy najważniejsze 

projekty pomocowe: 

1. Pomoc materialno-rzeczowa dla ubogich rodzin wielodzietnych z 

województw: pomorskiego i  mazowieckiego (m.in.  Mikołajki Pomorskie, 

Gdańsk, Klembów, Ostrówek, Karolew, Warszawa, Siedlce) 

W okresie od stycznia do końca grudnia 2015 r.  Fundacja pomogła 38 rodzinom 

poprzez: 

 zakup żywności o długim terminie przydatności, chemii gospodarczej, 

podstawowych kosmetyków, pieluch, artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci. 

Większość z tych rodzin otrzymywała pomoc cyklicznie. Wartość pomocy to 

61 105,63 zł 

 dzieci z powyższych rodzin otrzymały odzież i obuwie ( zima, lato) o łącznej 

wartości 8 923,18 zł  

 niektóre rodziny , te najbardziej potrzebujące otrzymały do Fundacji również 

pomoc w postaci zakupu artykułów gospodarstwa domowego takich jak: pościel, 

kołdry, ręczniki, garnki, pralka, wózek dla dziecka, zakup okularów korekcyjnych, 

dofinansowanie do aparatu ortodontycznego o łącznej wartości 13 457,28 zł  

 zakup opału na zimę dla 8 rodzin o łącznej wartości 9 166,62 zł  

Pozostałe formy pomocy powyższym rodzinom w okresie od stycznia do grudnia 

2015 r to: 

 zakup wyprawek szkolnych dla dzieci – artykułów szkolnych, plecaków oraz 

podręczników szkolnych dla 68 dzieci – o łącznej wartości 12 865,86 zł  

 sfinansowanie naprawy komina wraz z zakupem nowego wkładu kominowego i 

montażem  dla 10-osobowej rodziny z woj. pomorskiego o wartości 3 841,00 zł 
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 zakup łózka z materacem dla rodziny z Warszawy – o wartości 1 044,00 zł  

 zakup i wymiana okien w mieszkaniu rodziny wielodzietnej z woj. pomorskiego  

– o wartości 2 501,63 zł  

 sfinansowanie podłączenia wodno-kanalizacyjnego dla rodziny wielodzietnej 

(stanowiącej rodzinę zastępczą) – o wartości 5 904,00 zł 

 zakup mebli dla dzieci dla rodziny z Zielonki, której dom uległ zniszczeniu 

wskutek pożaru – o wartości 3 957,00 zł  

 opłacenie kursu na prawo jazdy dla 1 dorosłej osoby – o wartości 1 500,00  zł  

 opłacenie kursu zawodowego z zakresu masażu – dla podopiecznej Domu 

Samotnej Matki w Warszawie – o wartości 990,00 zł  

 

2. Sfinansowanie wyjazdów na wycieczki szkolne (tzw. Zielone Szkoły) oraz 

obozów letnich dla dzieci z rodzin o niskich dochodach 

Dzięki naszemu wsparciu 20 dzieci z różnych, wielodzietnych rodzin z woj. mazowieckiego ( 

z Klembowa, Ostrówka, Woli Rasztowskiej, Zółwina, Otrębus) , dzięki naszemu wsparciu 

pojechało na kilkudniowe wycieczki szkolne tzw. „Zielone Szkoły” oraz wyjechało na wakacje 

– na obozy tematyczne, harcerskie. Łączna wartość pomocy – 13 337,80 zł  

 

3. Dofinansowanie obiadów dla dzieci ze szkół w Bieszczadach 

We wrześniu fundacja podpisała kontynuację umów na cały rok szkolny 2015/2016  z 

dwiema szkołami podstawowymi w woj. podkarpackim, gmina Ustrzyki Dolne – w 

miejscowości Wojtkowa oraz Ropienka na dofinansowanie obiadów dla dzieci z rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.  W sumie od stycznia do czerwca 

38 uczniów zjadło każdego dnia ciepły posiłek, a od września do grudnia 2015 roku liczba 

dzieci zwiększyła się do 55.  Koszt jednego obiadu to 2,00 -2,20 zł. Łączna wartość pomocy 

w 2015 roku 16 761,00 zł 

Dzieci do powyższego projektu zostały wytypowane przez nauczycieli oraz dyrektorów szkół 

na podstawie oceny sytuacji materialnej w rodzinie.  

4. Zajęcia dodatkowe dla dzieci z gminy Klembów i Brwinów oraz zajęcia 

reedukacyjne 
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W okresie sprawozdawczym , począwszy do stycznia do grudnia 2015 roku  – 24 dzieci ze 

szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Klembów uczestniczyło w zajęciach 

dodatkowych z języka angielskiego finansowanych przez fundację. Zajęcia odbywały się w 

Pracowni Twórczej „Fajniej, Lepiej” w Ostrówku oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Klembowie. Kilkoro z dzieci uczestniczyło też w zajęciach plastycznych i naukowych. Łączny 

koszt projektu wyniósł 28 482,00 zł  

Dodatkowo fundacja opłacała zajęcia reedukacyjne , wyrównawcze dla dzieci mających 

problemy z nauką. W takich zajęciach uczestniczyło od stycznia do maja 2015 roku – 6 dzieci 

, a od września do grudnia – 4 dzieci. Łączna wartość pomocy 16 300,00 zł  

Jeden chłopiec z Brwinowa  od kwietnia do grudnia 2015 r uczęszczał na zajęcia nauki gry 

na pianinie. Fundacja opłaciła koszty nauki w kwocie 2040,00 zł  

5. Ferie dla dzieci w gminie Klembów 

Fundacja opłaciła dla 7 dzieci udział w zajęciach skierowanych dla tych, którzy nie wyjechali 

na ferie zimowe. Organizatorem tzw: „Ferii w Ostrówku” była pracownia „Fajniej, Lepiej”. 

Każdego dnia dzieci miały różnorodne zajęcia tematyczne, takie jak – dzień filmowy, 

artystyczny, gwiazdorski, kulinarny itp. Łączna wartość projektu 1400,00 zł  

6. Prezenty dla dzieci z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Zespół Szkół   

w Ostrówku (gmina Klembów) 

Fundacja przyczyniła się, aby  dzieci z Zespołu Szkół w Ostrówku mogły przeżyć 

niezapomniany i wspaniały Dzień Dziecka, który odbył się 29.05.2015. Przez cały dzień 300 

dzieci bawiło się na terenie szkoły, mając do dyspozycji wiele atrakcji, a ukoronowaniem tego 

dnia była loteria, w której każde dziecko wygrywało prezent. Wśród przygotowanych 

niespodzianek znalazło się 80 piłek zakupionych dzięki Fundacji. Wartość nagród 799,20 

zł . Oprócz zabawy, była też edukacja: uczniowie przygotowali wystawę w ramach akcji 

"Wspieram, lubię, pomagam". Celem akcji było uwrażliwienie młodych osób na biedę innych i 

potrzeby rówieśników oraz zapoznanie całej społeczności szkolnej (dzieci, nauczycieli, 

rodziców) z działalnością Fundacji Formika Dzieciom. Pod nadzorem nauczycieli każda z klas 

przedstawiła pomysły na to, jak można pomagać, wspierać oraz promować ideę, że każde 

dziecko jest ważne, każde można lubić, z każdym można się bawić.  
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7. Dofinansowanie wakacji letnich dla dzieci z Domu Dziecka nr 1 w Warszawie 

W zakresie wakacji wspieramy tez Domu Dziecka. Tym razem dofinansowaliśmy wyjazd nad 

morze, do Ustki, dzieciom i wychowawcom z grupy Kwadrat, filii Domu Dziecka nr 1 w 

Warszawie. Kwota dofinansowania to 1500,0 zł  

 

8. PROJEKTY REMONTOWE 

W roku 2015 udało nam się wesprzeć zarówno rodziny indywidualne i jak i  placówki w 

zakresie remontów. Poniżej przedstawiamy poszczególne projekty. 

 Sfinansowanie remontu łazienki w Domu Dziecka nr 1 w Warszawie, filia 

KGU 

W mieszkaniu należącym do Kameralnej Grupy Usamodzielnienia na przełomie lutego i 

marca 2015 r.  wyremontowaliśmy łazienkę, pomalowaliśmy kuchnię, pokój wychowawców 

oraz salon. Remont łazienki polegał na wymianie płytek ceramicznych, zamontowaniu 

kabiny prysznicowej, nowego WC, umywalki z szafką, szafki z lustrem. Łączny koszt remontu 

z robocizną: 17 437,27 zł  

 Sfinansowanie remontu domu jednorodzinnego , rodziny wielodzietnej  w 

Karolewie  

W maju i czerwcu 2015 r wykonaliśmy i sfinansowaliśmy w całości  remont domu rodziny 

bardzo ubogiej, samotnej mamy z czwórką dorastających synów ( 9 – 16 lat). Warunki w 

domu były bardzo skromne, dzieci marzyły o nowym pokoju, w którym każdy z nich będzie 

miał swoje łóżko.  Remont objął: kuchnię , łazienkę, pokój dzieci, korytarz . W łazience 

zostały położone nowe kafelki, została wstawiona nowa kabina prysznicowa, bojler, nowa 

umywalka z szafką, szafka z lustrem, nowe WC. W kuchni wymieniliśmy meble na nowe, 

zakupiliśmy nowy stół z krzesłami i wymieniliśmy kuchnie gazową na nową. W pokoju 

chłopców została położona nowa podłoga, wymienione zostały drzwi wewnętrzne do 

poszczególnych pomieszczeń. Wszystkie wnętrza zostały pomalowane. Zakupiliśmy nowe 

meble do pokoju – m.in. dwa łóżka piętrowe z materacami, pościelą, dwie szafy na ubrania, 

komodę, blat do nauki, krzesła, fotel rozkładany do spania dla mamy.                                          

Łączny koszt projektu: 46 931,54 zł  
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 Remont w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Płocku 

W maju 2015 roku fundacja sfinansowała odnowienie pokoi dziecięcych. Wszystkie zostały 

pomalowane i odświeżone. Dopełnieniem remontu był zakup we wrześniu mebli dla dzieci 

– regałów, komód, szaf na ubrania.  Koszt projektu 16 800,00 zł  

Powyższa placówka zapewnia  całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub 

częściowo pozbawionych opieki. Aktualnie mieszka w niej  jest 23 dzieci w wieku od 4 do 

18 roku życia. Większość z nich nie może liczyć na żadną pomoc ze strony najbliższych.  

 Dofinansowanie do remontu świetlicy środowiskowej w Brwinowie  

W czerwcu 2015 r  została podpisana umowa miedzy Gminą Brwinów a Fundacją dot. 

dofinansowania projektu modernizacji świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci. Placówka 

świadczy pomoc dla około 30 dzieci, oferując im różnorodne formy wsparcia, pomoc w 

odrabianiu lekcji, dożywianie, zajęcia socjoterapeutyczne, pomoc psychologiczną , 

organizację czasu wolnego. Świetlica mieszcząca  się w starym budynku, wymagała remontu 

i modernizacji, dostosowania do potrzeb dzieci i młodzieży. Prace remontowe odbyły się w 

okresie wakacji.  Koszt dofinansowania inwestycji przez fundację wyniósł 75 000,00 zł  

 Remont łazienki w domu jednorodzinnym w Ostrówku 

Na przełomie listopada i grudnia fundacja opłaciła koszt robót budowlanych związanych z 

wyremontowaniem łazienki w domu jednorodzinnym, zamieszkałym przez mamę z córką i 

wnukiem. Łączny koszt pomocy 3 099,60 zł 

 Wymiana okien w mieszkaniu rodziny wielodzietnej w Gdańsku 

W grudniu pomogliśmy rodzinie wielodzietnej, której fundacja pomaga cyklicznie od 2014 

roku. Tym razem sfinansowaliśmy zakup i montaż nowych okien.                                                      

Wartość pomocy: 2 501,63 zł  

9. Doposażenie szkół w Bieszczadach 

Dwóm placówkom – w Ropience i w Wojtkowej , którym pomagamy w zakresie 

dofinansowania obiadów dla dzieci, pomogliśmy poprzez zakup nowych mebli. W lipcu dla 

szkoły w Wojtkowej zakupiliśmy kolorowy regał do oddziału przedszkolnego , a we wrześniu 

dla szkoły w Ropience zakupiliśmy 13 nowych ławek szkolnych i 26 nowych krzeseł. Łączna 

wartość pomocy: 5 795,31 zł  
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10. Wsparcie młodzieżowej drużyny piłki nożnej z klubu MKS Polonia Warszawa, 

rocznik 2001 

Od września postanowiliśmy wspierać młodych sportowców, trenujących piłkę nożną. Formy 

pomocy objęły sfinansowanie wynajmu boiska i hali sportowej na treningi, posiłków 

regeneracyjnych po treningach, napoje regeneracyjne, wodę mineralną dla zawodników. W 

grudniu dofinansowaliśmy wyjazd sportowy dla drużyny w góry. Łączna wartość pomocy od 

września do grudnia: 14 948,60 zł  

 

11. Akcja „Boże Narodzenie” dla dzieci – podopiecznych fundacji  

Kolejny już raz staramy się, aby Święta dla naszych podopiecznych, a w szczególności dla 

dzieci były weselsze i niezapomniane.  95-ro dzieci otrzymało od naszego fundacyjnego 

Świętego Mikołaja  prezenty o łącznej wartości 4 374,85 zł.   Rodziny wielodzietne, te które 

najbardziej tego potrzebowały  – otrzymały zakupy świąteczne (żywność, środki czystości 

,kosmetyki) – ta pomoc została ujeta w punkcie 1 (pomoc materialno – rzeczowa dla rodzin).  

 

3. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ  

27.02.2015 r. dodano do statutu , do paragrafu 23, dodatkowe punkty do zakresu prowadzonej 

działalności (zaznaczone poniżej wytłuszczonym drukiem) 

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących do realizacji celów 

statutowych.  

Całkowity dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów 

statutowych. 

Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie: 

- działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – 18.13.Z 

- pozostałe drukowanie – 18.12.Z 

- reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z 

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z 

- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z 

- sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach – 

47.89.Z 
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- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami  

47.99.Z 

- pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z 

- działalność fotograficzna – 74.20.Z 

- działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z 

- działalność organizatorów turystyki – 79.12.Z 

- działalność agencji reklamowych – 73.11.Z 

- działalność związana z organizacją targów, wystaw  kongresów – 82.19.Z 

- działalność związana ze sportem – 93.1 

- działalność obiektów sportowych – 93.11.Z 

- pozostała działalność związana ze sportem – 93.19 

- działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.2 

- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.29.Z 

 

W okresie sprawozdawczym działalność gospodarcza fundacji polegała na: 

17 grudnia  2015 -  podczas wigilii dla pracowników firmy FORMIKA Sp. z o.o. fundacja 

przygotowała kiermasz ozdób świątecznych. Udało nam się sprzedać prawie wszystkie 

przygotowane ozdoby i dekoracje świąteczne. Zysk wyniósł 1037,13 zł  

4. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH Z WYODRĘBNIENIEM ICH 

ŹRÓDEŁ 

Informacja o przychodach fundacji uzyskanych w okresie sprawozdawczym: 

 

PRZYCHODY KWOTA 

Przychody statutowe ogółem   

(w tym dotacje budżetowe i samorządowe)   

    

    

    

ZYSK ROKU 2014 151 454,33 

PRZYCHODY - SKŁADKI CZŁONKOWSKIE   

DAROWIZNY I INNE PRZYCHODY STATUTOWE 364 038,86 

PRZYCHODY FINANSOWE 2 391,87 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 102,28 

PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 715,45 

    

OGÓŁEM 519 702,79 
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5. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH  

Informacja o kosztach fundacji poniesionych w okresie sprawozdawczym: 

SPONSOR PRZYCHÓD RODZAJ KOSZTU KWOTA 

DAROWIZNY  364 038,86 koszty statutowe 386 903,18 

zysk roku 2014 151 454,33 koszty pośrednie   

    koszty administrac. 75 104,85 

        

        

Razem przychody 

statutowe 
515 493,19 

Koszty statutowe 386 903,18 

Koszty 

administracyjne 
75 104,85 

PRZYCHODZY DZ. 

GOSPODARCZA 
1 715,45 

KOSZTY DZ. 

GOSPODARCZA 
13 247,17 

przychody 

finansowe 
2 391,87 koszty finansowe 0,02 

przychody 

operacyjne 
102,28 koszty operacyjne 16,78 

OGÓŁEM 

PRZYCHODY 
519 702,79 OGÓŁEM KOSZTY 475 272,00 

 
 

Aktywa: 
Na dzień 31.12.2015 r. aktywa wynosiły: 56 760,26 zł  

Zobowiązania: 
Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązania wynosiły: 2 329,47 zł  
 

Dane o zatrudnieniu i wypłaconych wynagrodzeniach: 
 
Liczba zatrudnionych: 1 – prezes zarządu 
Kwota brutto wypłaconego wynagrodzenia brutto w okresie sprawozdawczym: 57 000,00 zł   
Kwota netto wypłaconego wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym: 40 510,56 zł   
Premie, nagrody: 0,00 zł 

 
6. POZOSTAŁE INFORMACJE O FUNDACJI 

W okresie sprawozdawczym fundacja: 

-  zatrudniła 1 osobę na podstawie umowy o pracę – prezes zarządu 

- nie zatrudniała osób na podstawie umów cywilno-prawnych, 

- nie udzieliła pożyczek pieniężnych innym podmiotom, 
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- nie nabyła akcji, obligacji oraz nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego, 

- nie zakupiła nieruchomości i innych środków trwałych, 

 

7. INFORMACJE O DZIAŁANOŚCI ZLECONEJ 

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie realizowała działalności zleconej przez 

administrację publiczną - podmioty państwowe i samorządowe. 

8. INFORMACJE O ROZLICZENIACH Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH I 
SKŁADANYCH DEKLRACJI PODATKOWYCH 

W okresie sprawozdawczym fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych.  

Za rok 2015 zostało złożone w Urzędzie Skarbowym Pruszków zeznanie (CIT-8) o wysokości 

osiągniętego dochodu. 

9. INFORMACJA O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI  

W okresie sprawozdawczym za 2015 rok w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola przez 

organy administracji publicznej.  

10.  UCHWAłY ZARZĄDU FUNDACJI 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji odbył  21  posiedzeń. Na posiedzeniach 

podjęto w sumie 39 uchwał: 

 

1. Uchwała nr 1 z dn. 02.01.2015 dot. przyznania pomocy rodzinie Pani D. Kotlarek (projekt 

pomocowy 30/2015) 

2. Uchwała nr 2 z dn. 02.01.2015 dot. przyznania pomocy rodzinie Pani J. Pytel ( projekt 

pomocowy nr 31/2015 

3. Uchwała nr 3 z dn. 02.01.2015 dot. przyznania kontynuacji pomocy rodzinom na rok 

2015 – K. Konstanty ( projekt pomocowy nr 22/2014), A. Pawełas (projekt pomocowy nr 

22/2014), H. Gancarz (projekt pomocowy nr 27/2014), B. Chodowskiej (projekt pomocowy 

nr 3/2014), B. Owsianik (projekt pomocowy nr 1/2014) 

4. Uchwała nr 4 z dn. 02.01.2015 dot. przyznania dalszej pomocy Domowi Dziecka nr 1 w 

Warszawie (projekt pomocowy nr 28/2014) 

5. Uchwała nr 5 z dn. 02.01.2015 dot. przyznania kontynuacji pomocy Pani K. Ludwiniak 

na rok 2015 (projekt pomocowy nr 24/2014) 

6. Uchwała nr 6 z dn. 13.01.2015 dot. przyznania pomocy rodzinie Pani M. Bartosiewicz-

Żegoty (projekt pomocowy nr 32/2015) 
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7. Uchwała nr 7 z dn. 13.01.2015 dot. udziału dzieci w programie „Ferie na wsi” (projekt 

pomocowy nr 33/2015) 

8. Uchwała nr 8 z dn. 13.01.2015 dot. przyznania pomocy rodzinie Pani K. Patelczyk 

(projekt pomocowy nr 34/2015) 

9. Uchwała nr 9 z dn. 13.01.2015 dot. przyznania kontynuacji pomocy rodzinie Pani M. 

Stankiewicz (projekt pomocowy nr 13/2014) 

10. Uchwała nr 10 z dn. 04.02.2015 dot. przyznania pomocy rodzinie Pani B.Olszewskiej 

(projekt pomocowy nr 35/2015) 

11. Uchwała nr 11 z dn. 04.02.2015 dot. przyznania pomocy rodzinom Pani E. Dolowej 

(projekt pomocowy nr 20/2014) oraz Pani M. Gałązki ( projekt pomocowy nr 23/2014) 

12. Uchwała nr 12 z dn. 20.02.2015 w sprawie przyznania pomocy rodzinom: Pani R. 

Wysockiej ( projekt pomocowy nr 36/2015), Pani Anny Koronowskiej (projekt pomocowy 

nr 37/2015), Pana R. Kubuj (projekt pomocowy nr 38/2015), Pani W. Wilkowskiej (projekt 

pomocowy nr 39/2015), Pani Marty Straszewskiej (projekt pomocowy nr 40/2015), Pani 

Urszuli Matak (projekt pomocowy nr 14/2014) 

13. Uchwała nr 13 z dn. 06.03.2015 dot. przyznania dodatkowej pomocy rodzinom: Pani 

B. Chodowskiej (projekt pomocowy nr 3/2014), Pani Anny Koronowskiej (projekt 

pomocowy nr 37/2015), Pani Anny Kuczyńskiej (projekt pomocowy nr 26/2014) oraz 

przyznania pomocy rodzinie Pani J. Kowalczyk (projekt pomocowy nr 41/2015) 

14. Uchwała nr 14 z dn. 06.03.2015 dot. organizacji I Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej 

pt. „Gram i pomagam” 

15. Uchwała nr 15 z dn. 27.03.2015 dot. przyznania pomocy córce Pani M. Chojnackiej 

(projekt pomocowy nr 42/2015) 

16. Uchwała nr 16 z dn. 10.04.2015 dot. przyznania pomocy rodzinom: Pana D. Grzanki 

(projekt pomocowy nr 43/2015), Pani H. Wierzbowskiej (projekt pomocowy nr 44/2015), 

Pani M. Tamiła (projekt pomocowy nr 45/2015), Pani K. Raczyńskiej (projekt pomocowy 

nr 46/2015),Pani M. Redkiewicz (projekt pomocowy nr 47/2015) 

17. Uchwała nr 17 z dn. 14.04.2015 dot. przyznania pomocy podopiecznej Domu Samotnej 

Matki na Pradze Północ w Warszawie ( projekt pomocowy nr 10/2014) 

18. Uchwała nr 18 z dn. 17.04.2015 dot. przyznania pomocy rodzinom „Zielona Szkoła dla 

dzieci ze szkół w Ostrówku, Woli Rasztowskiej i gminie Brwinów” (projekt pomocowy nr 

48/2015) 

19. Uchwała nr 19 z dn. 17.04.2015 dot. przyznania pomocy Ośrodkowi Opiekuńczo-

Wychowawczemu w Płocku (projekt pomocowy nr 49/2015) oraz anulacji uchwały nr 

14/2015 
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20. Uchwała nr 20 z dn. 17.04.2015 dot. przyznania pomocy Środowiskowemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Brwinowie (projekt pomocowy nr 5/2014) 

21. Uchwała nr 21/2015 z dn. 04.05.2015 dot. przyznania pomocy w ramach projektu 

„Zielona Szkoła” do projektu pomocowego nr 48/2015 oraz pomocy rodzinie Pani B. Czapli 

(projekt pomocowy nr 29/2014) 

22. Uchwała nr 22 z dn. 04.05.2015 dot. wsparcia akcji „Wspieram, lubię , pomagam” z 

okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Ostrówku (projekt pomocowy nr 50/2015) 

23. Uchwała nr 23 z dn. 04.05.2015 dot. omówienia sprawozdania finansowego i 

merytorycznego z rok 2014 

24. Uchwała nr 24 z dn. 11.05.2015 dot. przyznania pomocy rodzinom: Pani A. Łebkowskiej 

(projekt pomocowy nr 51/2015) oraz Pani L. Kozman (projekt pomocowy nr 52/2015) 

25. Uchwała nr 25 z dn. 03.06.2015 dot. przyznania dofinansowania do wyjazdów letnich 

dla dzieci: Obóz organizowany przez PMI ( projekt pomocowy nr 54/2015), wyjazd dla 

dzieci z Domu Dziecka nr 1 w warszawie (projekt pomocowy nr 56/2015), Obóz harcerski 

dla G. Balińskiej (projekt pomocowy nr 57/2015), Obóz harcerski dla dzieci z rodziny 

zastępczej P. Zdanowskiej (projekt pomocowy nr 58/2015) 

26. Uchwała nr 26 z dn. 03.06.2015 dot. przyznania pomocy rodzinom: Pani D. Chydzińskiej 

(projekt pomocowy nr 53/2015) oraz Pani A. Kozłowskiej-Brodowskiej (projekt pomocowy 

nr 55/2015) 

27. Uchwała nr 27 z dn. 19.06.2015 dot. przyznania rodzinie Pana W. Kieszkowskiego 

(projekt pomocowy nr 59/2015) 

28. Uchwała nr 28 z dn. 25.06.2015 dot. przyznania pomocy Szkole Podstawowej w 

Wojtkowej (projekt pomocowy nr 60/2015) oraz kontynuacji pomocy dla  dzieci Pani A. 

Pawełas (projekt pomocowy nr 21/2014) 

29. Uchwała nr 29 z dn. 13.07.2015 dot. przyznania pomocy rodzinie Pani A. Siereckiej 

(projekt pomocowy nr 61/2015) 

30. Uchwała nr 30 z dn. 02.09.2015 dot. przyznania kontynuacji pomocy – przedłużeniu 

umów na rok szkolny 2015/2016: ZS w Ropience (projekt pomocowy nr 9/2014), SP w 

Wojtkowej (projekt pomocowy nr 11/2014), angielski dla dzieci z gminy Klembów (projekty 

indywidualne), terapia pedagogiczna dla dzieci Pani A. Pawełas  ( do projektu nr 21/2014), 

zajęcia muzyczne dla Daniela Grzanki (do projektu nr 43/2015) 

31. Uchwała nr 31 z dn. 10.09.2015 dot. przyznania pomocy Szkole Podstawowej w 

Ropience ( meble szkolne), projekt pomocowy nr 62/2015 

32. Uchwała nr 32/2015 z dn. 24.09.2015 dot. przyznania pomocy rodzinie Pani A. 

Zdanowskiej ( do projektu pomocowego nr 58/2015) 
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33. Uchwała nr 33 z dn. 24.09.2015 dot. przyznania pomocy rodzinom Pani M. Mroczek 

(projekt pomocowy nr 63/2015), Pani B. Białek (projekt pomocowy nr 64/2015), Pani M. 

Redkiewicz (do projektu pomocowego nr 47/2015) 

34. Uchwała nr 34 z dn. 24.09.2015 dot. przyznania pomocy dzieciom z drużyny piłki nożnej 

klubu MKS Polonia Warszawa, rocznik 2001 (projekt pomocowy nr 65/2015) 

35. Uchwała nr 35 z dn. 19.10.2015 dot. przyznania pomocy rodzinom Pani A. Kosickiej 

(projekt pomocowy nr 66/2015) oraz Pani M. Foryś (projekt pomocowy nr 67/2015) 

36. Uchwała nr 36 z dn. 16.11.2015 dot. przyznania dodatkowej pomocy rodzinom objętym 

pomocą cykliczną fundacji: Pani K. Patelczyk (projekt pomocowy nr 34/2015), Pani B. 

Owsianik (projekt pomocowy nr 1/2014), Pani M. Redkiewicz (projekt pomocowy nr 

47/2015) 

37. Uchwała nr 37 z dn. 20.11.2015 dot. przyznania pomocy nowym rodzinom: - Pani A. 

Podniesińskiej (projekt pomocowy nr 68/2015),  Pani E. Wiśniewskiej (projekt pomocowy 

nr 69/2015), Pani K. Kerber (projekt pomocowy nr 69/2015), Pani A. Smukally (projekt 

pomocowy nr 71/2015), Pani M. Mendat (projekt pomocowy nr 73/2015), Pani 

B.Wiśniewskiej-Kosendy (projekt pomocowy nr 74/2015), Pani K.  Tatary (projekt 

pomocowy nr 75/2015), Pani J. Mamczyńskiej (projekt pomocowy nr 76/2015) 

38. Uchwała nr 38 z dn. 20.11.2015 dot. przyznania pomocy z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia rodzinom będącym pod opieką fundacji w 2015 r. ( do istniejących projektów 

indywidualnych rodzin); zakupu prezentów dla dzieci na Boże Narodzenie 2015 (projekt 

pomocowy nr 72/2015), organizacji kiermaszu świątecznego dla pracowników Formika Sp. 

z o.o. 

39. Uchwała nr 39 z dn. 20.11.2015 dot. przyznania pomocy rodzinie Pani A. Zdanowskiej 

(do projektu pomocowego nr 58/2015) 

  

 

 

 

Zarząd: 

Anna Stankiewicz – Prezes Zarządu 

Hubert Stankiewicz – Członek Zarządu 

 


