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Data zamieszczenia sprawozdania

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 Formika Dzieciom 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 
instytucjonalne domy dziecka, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, 
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:

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 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.
Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków 
finansowych na rzecz Fundacji, przede wszystkim wystawy, pokazy, 
odczyty, aukcje, zbiórki.
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.
Fundacja może realizować cele statutowe przez członkostwo w 
organizacjach, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
Aktywizacja zawodowa rodziców, opiekunów prawnych dzieci z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej poprzez 
finansowanie kursów zawodowych.
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 2021 fundacja zrealizowała następujące projekty pomocowe:

I. ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1. W okresie sprawozdawczym kontynuowalismy tak jak w latach ubiegłych projekt wyrównywania szans dzieci i młodzieży 
poprzed finansowanie zajęć z języka angielskiego. W takich zajęciach uczestniczyło 35 podopieczych. Jest to juz kolejny rok dla 
tych wszystkich dzieci. Kolejny rok zdobywania wiedzy z języka angielskiego i nadrobienie zaległosci w szkole. 
- 10-15 dzieci uczesnitczyło w lekcjach angielskiego w świetlicy socjoterapeutycznej Schowek, w Zabkach
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- 10-15 dzieci uczestniczylo w lekjach angielskiego w świetlicy Stokrotka, w Ursusie
- 5 podopiecznych z rodzin indywidualnych uczesnitczyło w roznego rodzaju kursach j. angielskiego

2. Inne zajęcia, jakie opłacała nasza fundacja naszym podopiecznym to:
- zajęcia logopedyczne: od stycznai do konca czerwca 5 dzieci z gminy Klembów, kontynuowały lekcje z logopedą. Zakonczenie 
pracy z podopiecznymi mialo miejsce pod koniec czerwca, z poczatkiem wakacji. Nie było juz potrzeby kontynuowania zajęć od 
wrzesnia. 
- zajecia logopedyczne przez cały rok dla 10 dzieci ze swietlicy Schowek w Ząbkach. Dzieci, które przychodza doswietlicy po 
szkole mają róznego rodzaju deficyty, wady wymowy. Takie zajęcia dają im mozliwośc indywiduanej pracy, która dała wymierne 
efekty.   
- zajęcia z inregracji sensorycznej - w tej samej świetlicy Schowek w Ząbkach kolejny rok konynuujemy dla dzieci zajęcia z 
integracji sensorycznej. W specjalnie do tego celu przygotowanej sali dzieci maja indywidulane zajecia. Sa one niezmiernie 
potrzebne, zwłaszcza ze tego typu terapia w poradniach PPP nie jest powszechnie dostena dla wszystkich potrzebujących. Tutaj 
dzieki naszemu wpsarciu dzieci z rodzin o niskim statusie społecznym mają szanse na wyrównanie szans. 

Pozostałe zajęcia dla podopiecznych fundacji w roku sprawozdawczym:
- lekcje gry na pianienie (styczen - czerwiec) dla 18 letniego chłopaka z Podkowy Leśnej (kontynuacja od 2015 roku)
- lekcje tańca - dla 1 dziewczynyki z Rodziny Zastępczej z Ursusa
- lekcje judo - dla 1 chłoca z Rodziny Zastępczej z Ursusa 
- lekcje gry na klarnecie - kontynuacja dla 1 podopiecznej z Jasła oraz  lekcje gry na pianienie i lekcje spiewu - kontynuacja dla 1 
podopiecznej z Jasła. Obie dziewczyny mają niezwykły talent, potencjał, który wykorzystują podczas zajęć. Fundacja opłacała tez 
akredytacje na konsursy muzyczne, nagrania piosenek na konkursy itp. 
- lekcje chemii dla 1 podopeiznej ajko przygotowanie do matury ( od wrzensia do grudnia)

II. DOFINANSOWANIE DO OBIADÓW SZKOLNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Fundacja od 2014 roku ( od wrzesnia) kontynuuje pomoc w zakresie dożywiania dzieci i mlodzieży w szkołach - dofinansując 
obiady szkolne w szkole Podstawowej w Ropience i w Wojtkowej ( woj. podkarpackie) 
Od stycznia do czerwca było to łacznie 38 dzieci ( nauka zdalna zmieniszyła ilośc dzieci), od wrzensia do grudnia było to łącznie 
99 dzieci.

III. PROGRAM EDUKACYJNY PRIMUS dla pracowników fundatora, firmy Formika Sp. z o.o.
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
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. 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. 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.  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 mieliśmy 1 ucznia, który skorzystał z programu Primus, syna jednego z pracowników Formiki. 
Kontynuował on zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży - kolejny etap. Zajęcia bardzo mu sie podobały i wyniósł z nich 
konkretną, namacalna wiedzę. 

IV. WYJAZDY LETNIE I ZIMOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:
Jak co roku jest to jeden z naszych głównych ceów statutowych. Wyjazdy dzieci i młodzieży - obozy, kolonie, zgrupowania to 
mozłiwość wypoczynku dla tych, którzy nigdy nie byli na wakacach i dla tych, którzy nie mają mozliwości wyjazdów z racji niskich 
dochodów w rodzinie. W roku sprawozdawczym utowrzylismy zbiórkę online na naszej stronie internetowej, celem zebrania 
srodków na wakacje dla dzieci pt. "Wakacje marzeń" Udało sie zebrac na ten cel 2080,00zł. Reszta środków na wakcajce 
pochodziła ze srodków fundacji. 
Jak wyglądały wakacje marzeń?:
-  kolonie w Biskupinie, zorganizowane dla dzieci i młodzieży z parafii w Pucku i okolic w drugiej połowie lipca br.
Autokarem pojechało po swoje marzenia 20 podopiecznych. Każdy dzień przynosił nowe wrażenia, emocje I nową wiedzę.
Dzieciaki miały wycieczki piesze i autokarowe, zwiedzały ciekawe historyczne miejsca (Gniezno), brały udział w rozmaitych 
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warsztatach i zajęciach. Bardzo sie cieszymy, że nasza fundacja i nasi darczyńcy przyczynili się do spełnienia wakacyinych marzeń 
niejednego młodego człowieka! Opłacilismy koszt wynajmu autokaru na dojazd , powrot i przejzdy na miejscu.
- Podopieczni świetlicy środowiskowej "Schowek" w Ząbkach (ok. 50 dzieci) pojechali na 3-tygodniowy obóz do Piasutna na 
Mazurach.
To prawdziwy obóz, prawie jak harcerski! W namiotach, z kuchnią polową i wszystkimi atrakcjami zakwaterowania w lesie. 
Fundacja opłaciła wynajem autokarów na wyjazd. 
- Podopieczni świetlicy środowiskowej w Ursusie pojechali na obóz w Bory Tucholskie, do miejscowości Charzykowy. Jak co roku 
każdy dzien wypełniony był dużą ilością atracji - nauka windsurfingu, kajaki, warsztaty malarskie, wycieczki rowerowe po okolicy. 
fundajc opłaciła zajęcia windsurfingowe oraz zakwaterowanie dla części uczesntików obozu. 
- Koleny wyjazd to obóz nad rzeką Tanew, na Roztoczu. Dni wypełnione atrakcjami -kajaki, pływanie,malowanie, zajęcia 
survivalowe w błocie :).Wielu podopiecznych świetlicy w Ursusie będzie miało co wspominać, bo to dla nich nasza fundacja 
dofinansowała wyjazd. 
Łącznie w obozach uczestniczyło ponad 50 dzieci, nasza fundacja wspomogła wyjazd dla kilkunastu osób poprzez opłacenie 
pobytu i atrakci na miejscu. 
Ponadto sfinansowalismy wu=yjazdy na obozy i kolonie dla dzieci z rodzin bologicznych i zastepczych. W sumie dla 7 dzieci. 

V. WYJAZD NA MISTRZOSTWA ŚWIATA ZAWODNICZEK POLSKIEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO
- Dofinansowaliśmy wyjazd zdolnych, 3 młodych dziewczyn na Mistrzostwa Świata w Akrobatyce Sportowej , które odbyły się w 
czerwcu Genewie . Dziewczyny z UKS Targówek Warszawa pokazały swietny poziom. Sam udział w takich zawodachbył 
ogromnym sukcesem!!!!

VI. WSPARCIE KLUBU SPORTOWEGOO LEGION WARSZAWA, rocznik 2002-2003.
Fundacja kontynuowała wsparcie dla zawodników i całej drużyny w okresie od stycznia do wakacji. Zawodnicy osiągnełi juz weik 
pełnoletni i drużyna juniorów samoistnie się rozwiązała. Zawodnicy przelszli do klubów seniorskich, a sam trener przeszedł do 
druzyny MKS Piaseczno, prowadząc drużynę rocznika 2006. Dzięki wpsaniałe pracy trenera - Pana Adama Krzyzanowskiego 
chłopaki niesamowicie sie rozwinęli i niejednen z nich trafił do bardzo dobrych druzyn w Warszawie i okolicach. 
Niemniej jednak od stycznia do wakacji udało nam sie kontynuowac wspołpracę z Legionem:
- sfinansowaliśmy indywidualne treningi piłkarskie dla 2 zawodników (najlepszych z drużyny)
- dinansowalismy bilety miesięczne MZK dla 2 zawodników
- finasowalismy wynajem autokaru na przejazdy na mecze ligowe i inne
- finansowalismy zakup sprzetu sportowego i odzieży sportowej dla zawodników
- dofinansowalismy zakup upominków i orgazniacji zakonczenia roku dla zawodników
Drużyna Legionu jak co roku miała wiele wyjazdów sporotwych w ramach zgrupowania czy obozu. W styczniu dwudziestu pięciu 
legionistów U-19 szczęśliwie wzięło udział w dziewięciodniowym  zgrupowaniu w Ustroniu Morskim. Podczas jego trwania 
odbyli m. in. kilka treningów na boisku i w terenie, rozegrali dwie wewnętrzne gry kontrolne, uczestniczyli też w dwóch 
odprawach taktycznych. Taki wyjazd w czasie pademii to coś więcej niż tylko sport. 
W lipcu dofinansowalismy wyjazd na obóz sportowy do Ustronia Morskiego dla 8 zawodników klubu. 

VII. PROJEKT "OJCOWIE NA START"
4.09 odbylo się wydarzenie dla tatusiów i ich dzieci pt. Ojcowie na start. Był to wyscig rowerowy zorganizowany przez 
stowarzyszenie "Na Fali". Nasza fundacja kolejny raz pomogła w organizacji tego wydarzenia poprzez sfinansowanie medali, 
dyplomów, zaproszeń, srony www, uominków dla dzieci. W wyścigu brało udział ponad 300 osób. 

VIII. KLUB SPORTOWY MKS PIASECZNO, DRUZYNA ROCZNIKA 2006
Po przejsciu trenera Adama krzyżanowskiego do innego klubu, nasza fundacja podłeła wspólpracę z nowymi zawodnikami , z 
rocznika 2006. 
Druzyna jest w o wiele lepszej koncycji finansowej, z racji wparcia ze strony klubu i rodziców zawodników. W druzynie jest kilu 
chłopców, którym nasza fundacja dofinansowała wyjazd letni do ustronia Morskiego ( 3 osoby) oraz sfinasnowała zakup nowych 
strojów sporotwych z racji dolączenia do nowej druzyny. 

IX. PROJEKT "BOISKO MARZEŃ"
W roku sprawozdawczym zrealizowalismy projekt nowego boiska dla podopiecznych Specjlanego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w Jońcu. Pplacówka ta nie dysponowała nowoczesnym obiektem sportowym, dostosowanym do potrzeb 
podopiecznych. Dzieci korzystaly ze starej , betonowej nawierzchni. Dziękci naszemu przedsięwzięciu udało nam sie położyć 
nowa nawierzchniz z polurietanu, zamontowac nowe bramki. Dzięki utworzonej zbiórce on-line na naszej stronie internetowej 
udąło nam sie zebrac na nowe boisko prawie 8 tys złotych. Dodatkowo z 1% zebralsimy na ten cel 6080,11 zł. Ze zbiórki 
pienieżnej , publicznej ogłoszonej w firmie fundatora zebralsimy 1840 zł ( minus oszt skarbony). Reszta kwoty pochodziła ze 
srodków fundacji. Łączy koszt nowej nawierzchni to 56 580 zł. 
Bardzo się cieszymy ze moglismy pomóc w tym projekcie. Nie byloby to mozliwe bez wsparcia starostwa w Płośku, które 
dołozylo swoje srodki na przygotowanie terenu pod nowa nawierzchnie boiska.  W pażdzierniku odbyło sie oficjalne otwarcie 
boiska, z udziałem władz starostwa, gminy, wójta. 
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X. REMONTY I MODERNIZACJE:
W roku sprawozdawczym udało nam sie o wiele więcej w tym zakresie niż w roku poprzednim (covidowym).
Wparlismy następujące rodziny/ placówki:
1. Rodzina w potrzebie z Kaszub: Od lat mieszkali w jednym pokoju we czwórkę. Nareszcie dostali mieszkanie….. ale niestety 
nienadające się do zamieszkania od zaraz. Nowe lokum wymagało pełnego remontu. Nasza fundacja wspomogła realizację tego 
przedsięwzięcia opłacając niezbędne materiały budowalno-wykończeniowe takie jak lodówka, glazura, drzwi, farby, kleje, 
elementy wyposażenia łazienki, łóżko dla córki.  Rodzina sama podjęła się prac remontowych przy pomocy najbliższych. 
Wszystko to było możliwe dzieki wparciu naszych wspaniałych darczyńców i naszego fundatora !!! 1251 zł udało nam sie 
pozyskac ze zborki on-line, ogłoszonej na naszej stronie w zakładce "wesprzyj nas". Reszta srodków na remont pochodzila ze 
srodków fundacji. 
2. Nowe mieszkanie dla samotnej mamy z 4 letnią córką - mieszkanie dostała z zasobów gminy. Nie było w nim nic, tylko stary 
piec..... i puste ściany, bez miejsca na łazienkę.....dziś jest miłość, ciepło i wszystko to co jest potrzebne do normalnego 
funkcjonowania.
Gmina Brwinów wykonała niezbedne prace remontowe. Nasza fundacja pomogła w zakupie materiałów budowlanych i 
wykończeniowych, urządzeniu całego nowego lokum i zakupie niezbędnych sprzętów AGD.
3. Mieszkanie dla samotnej mamy z dwójki dzieci: 16-miesięcznego Dominika i 8 letniej Amelki. Mam trafiła do Domu Samotnej 
Matki w Zabrzu w 2016 roku ze względu na trudną sytuację życiową. W trakcie pobytu podjęła działania w kierunku poprawy 
swojej sytuacji życiowej i podjęła pracę. Usamodzielniła się, dostała mieszkanie. Nasza fundacja zakupiła sprzęt AGD w postaci 
okapu, kuchenki oraz suszarki do ubrań oraz drzwi wewnętrznych.
4. Instalacja centralnego ogrzewania w domu samotnego taty z dwójką dzieci. W grudniu rozpoczęliśmy projekt montażu nowej 
instalacji C.O. oraz montażu nowego pieca w domu jednorodzinnym w okolicach Sokołowa Podlaskiego. Dom był ogrzewany 
poprzez kuchnię węglową i stary piec typu koza. Nie było ciepłej wody, łazienka nie mogła być używana. Zamontowaliśmy nowe 
okna oraz wymieniliśmy parapety. Nasz projekt pomocowy spowodował, że dzieci mogły zostać w domu z tatą biologicznym, z 
racji faktu polepszenia warunków bytowych. 
5. Nowe meble dla Domu Dziecka nr 1 w Warszawie, grupa KGU - fundacja zakupiła nowe łózka, materace, szafe, komode. Jest 
to grupa, którą nasza organizacja wspiera już kolejny rok. 
6. Nowa łazienka dla Domu Samotnej Matki w Zgorzelcu. Udało nam sie zrealizować ten projekt remontowy. Placóka 
dysponowała tylko jedną łazinką dla ponad 20 mam i ich dzieci. W wygospodarownym pomieszczeniu został przeprowadzony 
remont i powstała zupełnie nowa, piękna łazienka. Dzieki zorganizowanej przez nas zbiórki online ( na naszej stronie www) i 
darowiznie od  dzieci komunijnych Z Polskiej Miski Katolickiej w Berlinie uzbieralsimy na ten cel 6051 zł. Ponadto urząd miasta 
Zgorzelec dołożył część środków od siebie na zakup niezbędnych materiałów wykonczeniowych. Wspólnymi siłami udało się 
wyrównać szanse mam i ich dzieci. 

XI. WIELKANOC 2021
Z okazji świąt wielkanocnych nasza fundacja zakupiła i przekazała słodycze dla kilku placówek pieczy zastępczej: RDD KOrsze, DD 
Szczutoweo, EDD Tęczowe Promyki, RDD Ognisko w Chojnicach. Oprócz placowek zakupy swiąteczne otrzymały 2 rodziny z 
Warszawy

XII. BOŻE NARODZENIE 2021
KOlejny już raz nasza fundacja zorganizowała świąteczną akcję "LIsty do Św. Mikołaja". Projekt polega na napisaniu listów do św. 
Mikołaja przez dzieci - w tym roku były to dzieci z RDD i Rodzin Zastępczych i przesłąniu ich do naszej fundacji. Pracownicy 
naszego fundatora, firmy Formika SP. z o.o. wybierają listy i sami dokonują zakupu prezentów. W roku sprawozdawczym 
otrzymaliśmy aż 60 listów z marzeniami od dzieci. Listy, które nie zostąły wybrane przez pracowników, przejęła nasza fundacja i 
zrobilimy dla tych dzieci paczki prezentowe, zgodnie z marzeniami z listów. Było ich 30.  Dodatkowo bony upominkowe do 
Rossmana i Empiku na świeta otrzymały od nas dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Pruszkowie ( 21 
podopiecznych). 
Dla podopiecznych SOSW w Jońcu przekazaliśmy prezenty dla 15 najstarszych wychowanków. 
Z okazji świąt 3 rodziny biologiczne znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej dostały od nas zakupy żywnościowe 
oraz 3 dzieci dostało świąteczne prezenty. 

XIII. PROJEKT "POMAGANIE PRZEZ MALOWANIE"
20 listopada, w sobotę odbyła się akcja wolontariatu pracowniczego pt: "Pomaganie przez malowanie". Wspólnie z 
pracownikami naszego fundatora ( 6 osób) - firmy Formiki, pomalowaliśmy świetlicę i pokój do nauki w Specjalnym Ośrodku 
Wychowawczym w Pruszkowie, przy ul. Szkolej Była to bardzo potrzebna akcja. To nie tylko pomaganie, była to okazja do 
lepszego poznania się, poznania placówki i jej wychowanków. 

XIV. POZOSTAŁE PROJEKTY POMOCOWE
W okresie sprawozdawczym pomoglismy kilku rodzinom indywidualnym, które z racji różnych zdarzeń losowych nie byli w stanie 
sami pomóc sobie w różnych kwesitach. 
Rodzinie wielodzietnej z okolic Warszawy zakupilismy 3 laptopy do zdalnej nauki. Rodzinie zastępczej z okolic Międzyrzecza 
Podlaskiego zakupiliśmy przybory szkolne. Dwóm rodzinom zastępczym z woj. podkarpackiego zakupilismy 2 trampoliny dla 
dzieci do ogrodu. 
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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

855

3

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Ponadto stale , cyklicznie wspieraliśmy rodziny w potrzebie z Warszawy - poprzez sfinasowanie zakupów zywnościowych oraz 
rodzinę zastępczą z okolic Wałbrzych poprzez zakup odzieży i obuwia dla nastoletniej podoopiecznej. 

NIe sposób opisać każdej jednej pomocy i każdego jednego wsparcia. Wszystkie aktualności pomocowe są opisane na naszej 
stronie internetowej www.formikadzieciom.org.pl

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

modernizajca i położenie nowej nawierzchni - 
nowe boisko sportowe dla podopiecznych 
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Jońcu. Stara nawierzchnia betonowa nie 
nadawała się na użytkowanie przez 
podopiecznych, którzy wymagają specjalnego 
podjeścia, często z róznego rodzaju problemami 
w poruszaniu się czy ze specjalnymi potrzebami 
opieki. PLacówka bardzo długo czekała na 
modernizację boiska, nie mogła sama pozwolić 
sobie na takie przedsięwzięcie. Oprócz połozenia 
nowej nawierzchni, fundacja zakupiła też nowe 2 
bramki piłkarskie.

43.39.Z 6 080,11 zł

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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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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

fundacja co roku dofinansowuje częsciowo lub 
finansuje w całości wyjazdy letnie i zimowe dla 
dzieci i młodzieży. Są to podopieczni świetlic 
srodowiskowych - "Schowek: w Ząbkach i 
"Stokrotka" w Ursusie, jak rowniez dzieci z 
rodzin zastępczych czy rodzin indywidualnych z 
terenu całej Poslki , które nie mogły pozowlić 
sobie na opłacenie wyjazdu swojego dziecka. 
Czesto są to pierwsze wyjazdy wakacyjne dzieci, 
które nie mogłyby pozanć nowych miejsc bez 
wsparcia fundacji
Fundacja dofinansowała również wyjazdy dla 
zawodników KS Legion czy MKS Piasecznoi.

79.12.Z 0,00 zł

3 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja co roku kładzie duży nacisk na 
wsaprcie dzieci i młodzieży w zakresie 
wyrównania szans edukacyjnych. W okresie 
sprawozdawczym kontynuowalismy projekt 
wyrównywania szans dzieci i młodzieży poprzed 
finansowanie zajęć z języka angielskiego. W 
takich zajęciach uczestniczyło 35 podopieczych.  
- 10-15 dzieci uczesnitczyło w lekcjach 
angielskiego w świetlicy socjoterapeutycznej 
Schowek, w Zabkach. - 10-15 dzieci uczestniczylo 
w lekjach angielskiego w świetlicy Stokrotka, w 
Ursusie
- 5 podopiecznych z rodzin indywidualnych 
uczesnitczyło w roznego rodzaju kursach j. 
angielskiego. Inne zajęcia, jakie opłacała nasza 
fundacja to:-zajęcia logopedyczne:  5 dzieci z 
gminy Klembów, kontynuowały lekcje z 
logopedą. Zajecia logopedyczne przez cały rok 
dla 10 dzieci ze swietlicy Schowek w Ząbkach. 
Zajęcia z integracji sensorycznej - w tej samej 
świetlicy w Ząbkach.  lekcje gry na pianienie 
(styczen - czerwiec) dla 18 letniego chłopaka z 
Podkowy Leśnej (kontynuacja od 2015 roku)
- lekcje tańca - dla 1 dziewczynyki z Rodziny 
Zastępczej z Ursusa
- lekcje judo - dla 1 chłoca z Rodziny Zastępczej z 
Ursusa 
- lekcje gry na klarnecie - kontynuacja dla 1 
podopiecznej z Jasła oraz  lekcje gry na pianienie 
i lekcje spiewu - kontynuacja dla 1 podopiecznej 
z Jasła. Zajecia z chemii dla 1 maturzystki z 
Warszawy

85.59.B 0,00 zł
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12 070,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

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) 558 654,69 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 556 715,40 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

e) pozostałe przychody 1 939,29 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 544 645,40 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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
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2.4. Z innych źródeł 1 939,29 zł

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

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 12 070,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 565 114,68 zł 12 070,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

403 242,73 zł 12 070,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

161 802,06 zł

69,89 zł 0,00 zł

1 dofinansowanie do budowy nowego boiska sportowego dla SOSW w Jońcu 6 080,11 zł

2 dofinansowanie do zakupu materiałów budowlanych, wykonczeniwych do rozbudowy poddasza z 
przeznaczeniem na cele mieszkaniowe dla rodziny zastępczej z woj. podkarpackiego

5 989,89 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

14 593,52 zł

528 388,59 zł

1 663,29 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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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 153 472,67 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

1 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

1,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 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: 

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.

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  10



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)

6 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

6 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 77 486,40 zł

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

77 486,40 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)  

6 457,20 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

77 486,40 zł

77 486,40 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 77 486,40 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

7 500,00 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Stankiewicz - prezes zarządu Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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