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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica PRZECHODNIA Nr domu 2 Nr lokalu 1028

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-100 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 781181183

Nr faksu - E-mail 
info@fundacjaomnibus.pl

Strona www www.fundacjaomnibus.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-05-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 6. Numer KRS 0000337655

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

Natalia Grekowicz Prezes Zarządu Fundacji TAK

Joanna Bronowska Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Katarzyna Kosowska Członek Zarządu 
Fundacji

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

Ewa Burdyńska-Michna Przewodniczący Rady TAK

Alicja Skikiewicz Członek Rady TAK

Eugeniusz Kazimierz 
Kobyłczyk

Członek Rady TAK

FUNDACJA "OMNIBUS" IM. FRANCISZKI DRAB DZIAŁAJĄCA NA RZECZ ROZWOJU NAUK I 
TECHNIKI ORAZ KSZTAŁCENIA ZDOLNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN NIEZAMOŻNYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo-
wychowawczych, kulturalnych, edukacyjnych i rozwojowych zdolnych 
dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i niezamożnych oraz na rzecz rozwoju 
nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności:
     -  udzielanie stypendiów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej z rodzin 
niezamożnych,
     -  fundowanie nagród dla dzieci i młodzieży, 
     -  prowadzenie i opłacanie szkoleń, kursów i konferencji.,
     -  przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, książek, 
czasopism i innych pomocy  naukowych,
     -  promowanie w kraju i za granicą osiągnięć dzieci i młodzieży polskiej,
     -  wspomaganie rozwoju organizacji lokalnych, pozarządowych i innych 
instytucji działających na  rzecz 
        dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: 
edukacja, nauka, kultura, informacja, 
        rozwój i kształcenie dzieci i młodzieży, integracja europejska, ochrona 
środowiska, ochrona zdrowia, 
        przedsiębiorczość, pomoc społeczna charytatywna i humanitarna), 
     -  popularyzacja twórczości i kreatywnego myślenia w realizacji 
projektów, związanych z nauką i 
        techniką wśród dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy finansowej 
na konkretne przedsięwzięcia, 
     -  wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w 
dziedzinach: sztuki, kultury, nauki i 
        medycyny,
2. działalność charytatywna na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, 
sierot oraz  wspieranie organizacji, niosących pomoc innym 
potrzebującym. 
3. wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej i edukacyjnej z krajami 
Wschodniej i Środkowej Europy w dziedzinach nauki, techniki, kultury i 
dobroczynności.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
     1. rzetelne użytkowanie funduszu założycielskiego, ufundowanego 
przez Fundatora,
     2. współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami, gimnazjum, 
liceum, szkołami wyższymi,  
     samorządami studenckimi i innymi instytucjami oraz organizacjami 
działającymi w zakresie objętym celami 
     Fundacji, jak również współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, 
galeriami, szkołami artystycznymi i 
     osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji, 
     3. organizowanie i finansowanie: 
      - stypendiów, nagród, kursów i innych form dokształcania dla dzieci i 
młodzieży, 
      - konferencji i seminariów, targów nauki i sztuki, imprez i konkursów w 
kraju i za granicą, 
      - działalności propagatorskiej,  informacyjnej i wydawniczej w zakresie 
aktywności dzieci i młodzieży, 
      4. prowadzenie ośrodków informacji w zakresie promowania w kraju i 
za granicą idei integracji  
      europejskiej, 
      5. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,
      6. wspieranie działalności innych instytucji i organizacji, których 
działalność jest zbieżna z celami Fundacji, 
      7. pozyskiwanie pomocy finansowej dla realizacji celów Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

W ramach działalności statutowej w 2013 roku Fundacja realizowała następujące projekty i działania:
2.1.Program Stypendialny „Omnibus”
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Konkurs w ramach programu odbywa się każdego roku i jest skierowany do uczniów 4-tych, 5-tych i 6-
tych klas szkół podstawowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu stypendialnego 
jest wyłonienie uzdolnionych dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej oraz ich wsparcie poprzez 
zapewnienie im pomocy naukowej w postaci komputerów, programów komputerowych, instrumentów 
muzycznych, artykułów sportowych i artystycznych, opłacenia kursów językowych oraz zajęć 
indywidualnych z wybranej dziedziny, opłacenia literatury specjalistycznej.  
Realizacja:
Kontynuacja projektu realizowanego od momentu założenia Fundacji.  IV edycja programu 
stypendialnego w roku szkolnym 2013-2014: 
1. Weryfikacja ocen za I semestr stypendystów, którym Fundacja przyznała dofinansowanie w roku 
szkolnym 2013/2014;
2. w wyniku czego uznano, że wszyscy stypendyści spełnili kryterium utrzymania ocen na 
niezmienionym poziomie; 
3. Aktualizacja adresów internetowych 1350 szkół podstawowych województwa mazowieckiego na 
podstawie skorygowanych danych na podstawie weryfikacji danych na stronach internetowych szkół i 
bezpośrednich kontaktów z administracjami szkół; 
4. skorygowanie Regulaminu do konkursu stypendialnego, Wniosku o dofinansowanie w ramach 
konkursu stypendialnego oraz Deklaracji uczestnictwa celem podwyższenia przejrzystości 
dokumentacji;
5. Rozsyłanie kompletu dokumentów programu do 1350 placówek (szkół) województwa 
mazowieckiego i poza granicami województwa;
6. Przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat programu stypendialnego, nawiązanie współpracy ze 
szkołami w województwie mazowieckim i poza granicami województwa, konsultacje z pedagogami 
szkół, koordynacja wniosków stypendialnych z dyrekcją szkół;  
7. Prowadzenie korespondencji z władzami samorządowymi (gminy), i szkołami, w których uczą się 
dzieci proponowane do objęcia programem stypendialnym;
8. W dniu 16.08.2013 Zarząd powołał komisje stypendialną, która przeprowadziła rekrutację 
kandydatów do konkursu Programu Stypendialnego na podstawie otrzymanych wniosków o 
dofinansowanie; 
9. W wyniku głosowania wyłoniono 27 stypendystów według kryteriów podanych w Regulaminie 
konkursu tj. których wyniki w nauce oraz wyniki olimpiad i konkursów były najwyższe przy 
jednoczesnym niskim dochodzie rodziny. Przyznano 3 nagrody specjalne dla dzieci, które wykazały się 
wyjątkowymi osiągnięciami i aktywnością oraz wysokimi wynikami, których dochód w rodzinach okazał 
się jednak nieco wyższy w porównaniu z rodzinami dzieci uhonorowanych stypendiami;
10. Po analizie wniosków dzieci ubiegających się o stypendium Zarząd postanowił uruchomić 
Stypendium socjalne dla 17 uczniów z rodzin o wyjątkowo niskich dochodach i/lub rodzin 
wielodzietnych. 
11. Z wniosków nadesłanych w ramach konkursu programu stypendialnego dodatkowo wyłoniono i 
objęto wsparciem finansowym 4 uczniów z niepełnosprawnością. 
12. W roku 2013 przyznano 27 stypendiów naukowych, 17 stypendiów socjalnych, 4 stypendia dla 
dzieci z niepełnosprawnością oraz 3 nagrody specjalne. Zakupiono dla stypendystów i nagrodzonych 16 
komputerów, 4 tablety, sprzęt komputerowy (w tym 1 monitor specjalistyczny,   oprogramowanie i 
inne), sprzęt muzyczny (w tym 1 gitara, 2 smyczki do skrzypiec, skrzypce i futerał), mikroskop, sprzęt 
sportowy (w tym m.in. 1 rower), artykuły i narzędzia plastyczne i podręczniki. Ponadto opłacono zajęcia 
w klubie sportowym dla jednej stypendystki oraz zajęcia indywidualne śpiewu dla jednego stypendysty, 
zajęcia rehabilitacyjne dla jednego stypendysty i czesne dla 1 stypendystki. Opłacono kursy językowe 
dla 9 stypendystów, zobowiązując ich do dostarczenia informacji o ocenach za I semestr 2013/2014 
celem weryfikacji poziomu zaangażowania i uczęszczania na zajęcia.
Realizacja programu będzie kontynuowana w następnych edycjach.
2.2. Specjalne stypendia dla szczególnie uzdolnionych dzieci.
1. Zarząd podjął decyzję o kontynuowaniu wspierania 4 szczególnie utalentowanych podopiecznych, 
przyznając im indywidualne stypendia. W roku 2013 w ramach wymienionych stypendiów opłaciliśmy 
okulary korekcyjne lecznicze dla dwóch stypendystów, strój koncertowy dla jednej stypendystki, kursy 
językowe dla dwóch stypendystek, zajęcia indywidualne naukowe dla jednego stypendysty,  
uczestnictwo w warsztatach wyjazdowych oraz uczestnictwo w konkursie międzynarodowym 
muzycznym dla jednej stypendystki, zajęcia indywidualne przygotowawcze do Olimpiady 
matematycznej w Paryżu dla jednego stypendysty oraz literaturę specjalistyczną.
    Raz w tygodniu są kontynuowane zajęcia, prowadzone przez najlepszych młodych matematyków ze 
Szkoły Matematyki w Warszawie dla naszego stypendysty za pośrednictwem portalu internetowego 
Scribblar; umożliwiają one naszemu stypendyście rozwijanie jego ponadprzeciętnych zdolności 
matematycznych na poziomie olimpiad europejskich i światowych.
2. Mając w planach poszerzenie programu i wsparcie większej liczby wyjątkowo utalentowanych dzieci, 
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opracowano regulamin stypendysty i zasady pracy z takimi dziećmi. 
Program będzie kontynuowany w latach następnych.
2.3. Kontynuacja programu „Bliżej nauki” dla dzieci ze szkół z małych miejscowości (z terenów 
wiejskich), mających ograniczony dostęp do edukacji pozaszkolnej.
Projekt ma na celu przybliżenie osiągnięć nauki, promocja oraz rozszerzenie zainteresowania różnymi 
dziedzinami nauki i techniki wśród dzieci i młodzieży wiejskiej oraz zapewnienie im dostępu do wiedzy z 
zakresu historii Polski, w szczególności wiedzy o Warszawie. 
W ramach projektu opłacamy dla dzieci ze szkół podstawowych bilety do Centrum Nauki Kopernika, 
czym zapewniamy uczniom kontakt z wynalazkami oraz ciekawymi odkryciami prezentowanymi w 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W ramach programu „Bliżej nauki” organizujemy i opłacamy 
również wycieczkę po Warszawie z przewodnikiem.
Realizacja:
Wzorem lat ubiegłych zorganizowano i sfinansowano wycieczki naukowe dla dzieci mazowieckich szkół 
podstawowych oraz SP w Białowieży (woj. podlaskie) i SP w Dobrodzieniu (woj. opolskie). Łącznie 
zakupiono 526 biletów wstępu i opłacono wycieczki z przewodnikiem dla każdej z grup :
- 24 kwietnia 2013: SP w Turzy Małej, SP w Starej Wsi, SP w Zarębach, SP w Nowym Kamieniu;
- 2 maja 2013: SP w m. Mirów, SP w Jastrzębiu;
- 21 czerwca 2013: SP w Dobrodzieniu;
- 6 września 2013: SP w m. Gościszka, SP w Białowieży.
Program będzie kontynuowany w latach następnych. Dokonano rezerwacji biletów do Centrum Nauki 
„Kopernik” na rok następny: 8 kwietnia i 8 maja 2014.
2.4. Kontynuacja programu pt. „Wykształceni rodzice stymulują edukację swojego dziecka” dla 
rodziców i uczniów 4-tych, 5-tych i 6-tych klas szkół podstawowych na terenach wiejskich.
W 2012 roku Fundacja rozpoczęła realizację Projektu  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
POKL.09.05.00-14-629/11 pt. „Kształcenie rodziców szansą większych możliwości rozwoju 
edukacyjnego dzieci” w miejscowości Obryte województwa mazowieckiego. Podpisana została umowa 
o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z terminem realizacji 
projektu od września 2012 do 30 czerwca 2013 roku.
Realizacja:
- Styczeń-czerwiec 2013:
* monitoring realizacji zajęć poszczególnych kursów ("Agroturystyka - krok po kroku" oraz podstawy 
księgowości, język angielski dla dorosłych i dzieci, warsztaty psychologiczne, „Podstawy umiejętności 
korzystania z komputera i zasobów Internet” dla dorosłych, prowadzenie dokumentacji do w/w kursów.

* prowadzenie bieżącej dokumentacji projektu, opracowanie umów na I półrocze 2013; 
* przygotowanie ankiet ewaluacyjnych dla uczestników i dyplomów na zakończenie projektu;
* rozliczenie poszczególnych okresów realizacji Projektu i sporządzenie wniosków o płatność i korekt 
wniosków o płatność.
* przygotowanie audytu realizacji projektu oraz weryfikacja dokumentacji projektu zgodnie z wynikami 
audytu.
Projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki POKL.09.05.00-14-629/11 pt. „Kształcenie rodziców 
szansą większych możliwości rozwoju edukacyjnego dzieci” w miejscowości Obryte w okresie od 
Września 2012 do Czerwca 2013 został pomyślnie zrealizowany, co zostało potwierdzono przez 
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
2.5.  Projekt „ Kreatywny wypoczynek w Słowińskim Parku Narodowym” dla dzieci z rodzin w trudnej 
sytuacji socjalnej.
Celem projektu jest zapewnienie dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji socjalnej oderwania się od 
codzienności, wyjazd wypoczynkowy i zarazem edukacyjny, zapewnienie pozytywnych bodźców i 
emocji, niezbędnych do rozwoju osobowości oraz budowania poczucia własnej wartości. 
Realizacja:
1. Przygotowanie danych do złożenia oferty na realizację zadania publicznego za pomocą:
konkursu na miejsce wypoczynku (Władysławowo i Smołdziński Las);
konkursu na przewóz autokarem (6 oferentów);
wyboru szkoły z dużą liczbą dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i z problemami materialnymi 
(na podstawie informacji Wydziału Oświaty Urzędu Dzielnicy i pedagoga szkolnego SP 313);
konkursu na opiekuna, kierownika kolonii oraz wolontariusza (ogłoszenia w internecie i wydziałach 
warszawskich wyższych szkół pedagogicznych), zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty;
szkolenia Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w dniu 8 kwietnia 2013 w Urzędzie Wojewódzkim; 
2. Złożenie oferty do Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na realizację zadania publicznego  
    pn. „Kreatywny wypoczynek w Słowińskim Parku Narodowym” w terminie 12 – 22 sierpnia; 
3. Podpisanie Umowy z Zarządem Dzielnicy Ursynów i realizacja zadań szczegółowych:
rezerwacja miejsca wypoczynku w Ośrodku Kolonijnym w Smołdzińskim Lesie;
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rezerwacja przewozu autokarem;
rezerwacja wycieczek do Parku Jurajskiego w Łebie, na ruchome wydmy i do latarni morskiej w 
Czołpinie;
rezerwacja prelekcji multimedialnej nt. zasobów Słowińskiego Parku Narodowego;
opracowanie programu wychowawczo-edukacyjnego wypoczynku,
rekrutacja dzieci, zbieranie kart zgłoszeniowych,
rekrutacja kierownika wypoczynku i opiekunów,
ubezpieczenie uczestników kolonii,
rejestracja wypoczynku w Kuratorium Oświaty,
zakup gadżetów reklamowych i materiałów. 
Program będzie kontynuowany w latach następnych. 
2.6.  Program wspierania harmonijnego rozwoju najmłodszych dzieci poprzez zapewnienie im zajęć 
artystycznych i umuzykalniających w przedszkolach.
Celem programu jest zapewnienie najmłodszym dzieciom dostępu do zajęć teatralno-muzycznych w 
przedszkolach. Nie każda rodzina może sobie pozwolić na opłacenie zajęć rozwojowych dla dziecka, a 
wiek przedszkolny jest wyjątkowo ważny dla rozwoju w dzieciach umiejętności wyrażania siebie, swoich 
uczuć, wrażliwości na piękno i dobro. Zarząd fundacji podjął decyzję rozpoczęcia w/w programu 
poprzez  finansowanie w/w zajęć dla poszczególnych przedszkoli.
Realizacja:
W porozumieniu z Przedszkolem nr 4 w Warszawie podpisano umowę na przeprowadzenie zajęć 
teatralno-muzyczne z firmą Do-Re-Mi na rok 2014, uwzględniając przerwę wakacyjną latem 2014 roku. 
W ramach programu firma Do-Re-Mi będzie realizowała zajęcia dla każdej grupy w przedszkolu 2 razy w 
tygodniu. W sumie zajęcia będą prowadzone dla 100 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. W trakcie zajęć dzieci 
przyswoją wiedzę o stylach/gatunkach muzycznych, uczyły się wierszy i piosenek, zachowania i ruchu 
scenicznego, umiejętności wypowiedzi przez ruch i mowę.
2.7. Działania dodatkowe
1. Zgodnie z Wnioskiem złożonym i zaakceptowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu 
m.st. Warszawy plakat reklamujący działalność Fundacji „Omnibus” i zawierający jej numer KRS (w celu 
pozyskania 1% podatku) zamieszczono na słupie ogłoszeniowym w dobrze eksponowanym miejscu przy 
ul. Senatorskiej w lutym, marcu, kwietniu i maju. Zamieszczenie i ekspozycja plakatu były nieodpłatne.
2. Prowadzone są wstępne uzgodnienia z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na 
temat zamieszczenia plakatu reklamowego w roku 2014.
3. We współpracy z Instytutem Nauk Społeczno-Ekonomicznych INSE przeprowadzono badania i analizę 
zapotrzebowania wiejskich szkół podstawowych woj. mazowieckiego w zajęciach  dokształcających dla 
dzieci. Wzięto pod uwagę ponadprogramowe zajęcia z języków obcych, informatyki, matematyki i 
zajęcia sportowe. Badania  m.in.  wykazały, że zajęcia, które miałyby odbywać się po lekcjach mogą 
stanowić problem dla dzieci z małych wiejskich miejscowości i ich rodziców – dzieci często dojeżdżają 
do szkoły szkolnym autobusem, który kursuje jedynie w ustalonych godzinach. Późniejszy powrót dzieci 
do domu byłby niemożliwy lub bardzo utrudniony. Problemem okazały się również łączenie szkół i 
dwuzmianowa praca, powodująca brak wolnych sal.
4. Wzięliśmy udział w festynie na rzecz dwóch sióstr z dysfunkcyjnej rodziny z poważnymi problemami 
socjalnymi z gminy Obryte, zorganizowany przez władzy gminy i administrację szkoły podstawowej w 
Obrytem. Zebrane pieniądze przeznaczone były na opłacenie rodzinie węgla na zimę, energii 
elektrycznej, podstawowego wyposażenia domu, żywności i letni wyjazd dla dzieci: wyposażenie 
dziewczynek w podstawowe rzeczy, jak ubrania i rzeczy turystyczne. 
5. Sfinansowano wyjazd wakacyjny dla dwóch sióstr z  w/w dysfunkcyjnej rodziny z poważnymi 
problemami socjalnymi z gminy Obryte. Koszt wyjazdu to 1210,00 zł brutto dla obu sióstr.
6. Zgodnie z Wnioskiem złożonym i zaakceptowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu 
m.st. Warszawy rozpoczęto przygotowania do realizacji zadania publicznego pn. Noworoczne spotkanie 
dzieci „Bardziej Kochanych” (w tym):
Nieodpłatne wynajęcie lokalu na Pl. Konstytucji 4, należącego do Urzędu m.st. Warszawy;
Rekrutacja dzieci z Zespołem Downa w Stowarzyszeniu „Bardziej Kochani”;
Opracowanie programu spotkania i wystroju sali;
Zakup materiałów do realizacji zadania;
Opracowanie kosztorysu zadania (wynajęcie sali i wizyta Mikołaja bezpłatnie)
Spotkanie noworoczne zaplanowano na dz. 11 stycznia 2014 roku.
7. Przeprowadzono konsultacje z Fundacją „Bardziej kochani” w sprawie opracowania wniosku na 
dofinansowanie przez EFS wydania książki o problemach i radzeniu sobie w życiu rodzeństwa dzieci z 
zespołem Downa.  
8. Kontynuując projekt „ Kreatywny wypoczynek w Słowińskim Parku Narodowym” dla dzieci z rodzin w 
trudnej sytuacji socjalnej przeprowadzono wstępne uzgodnienia z pedagogami szkół nr 81, 303 i 313 
dotyczące rekrutacji dzieci na kolonie letnie w roku 2014.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

662

10

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

9. Przyznanie i zapewnienie pomocy doraźnej dla rodziny z Cedrów Wielkich (4 małoletnich dzieci) 
przeznaczonej na zakup części materiałów budowlanych, niezbędnych do doprowadzenia domu do 
stanu, umożliwiającym zamieszkanie w nim rodzimy z dziećmi. Przeprowadzono poszukiwania 
najkorzystniejszej oferty na materiały budowlane według uzgodnionej z rodziną listy i zakup wraz z 
dostawą w/w materiałów.
10. Zakup dla szkoły podstawowej w Dąbrówce (Gmina Lelis) projektora multimedialnego. 
Przeprowadzono poszukiwania i wybrano najkorzystniejszą ofertę na projektor według wskazanych 
wymagań i zakup projektora wraz z dostarczeniem do szkoły.                                                                              
      
11. Opracowanie i przedstawienie projektu p.t „Siennica 1939”- inscenizacja na konkurs do 
Narodowego Centrum Kultury do dofinansowania z puli „Kultura – interwencje”.
12. Przeprowadzenie badania na zapotrzebowanie na przedszkola  w woj. mazowieckim i ocena 
wielkości braków miejsc w placówkach w gminach.
13. Wizyta w powiecie garwolińskim (m.Trojanów) w celu znalezienia/oceny lokalizacji, która mogłaby 
być wykorzystana pod przedszkole (w tym współpraca z władzami gminy Trojanów).
14. Opracowanie i złożenie 2 wniosków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  z 
działania 9.1.1 PO KL na projekty, mające na celu założenie i prowadzenie przedszkoli w miejscowości 
Trojanów oraz w miejscowości Sobienie-Jeziory.
15. Opracowanie i złożenie wniosku do Urzędu Miasta na dofinansowanie z puli „Małych grantów” p.t 
„Zabawa, ruch i radość”. Projekt miał na celu zapewnienie zajęć rozwojowo-ruchowych dla dzieci 
niepełnosprawnych. Dofinansowanie nie zostało przyznane z powodu braku funduszy w w/w puli.
16. Dokonano rezerwacji biletów do Centrum Nauki „Kopernik” na rok 2014 (8 kwietnia i 8 maja 2014).
17. Przygotowanie danych oraz opracowanie zgłoszenia kandydatów – stypendystów Fundacji, do 
konkursu o stypendium firmy Hochtief. Zgłoszono 10 osób. Firma Hochtief planuje ogłosić wynik 
konkursu w roku 2014.
18. Opracowanie i złożenie wniosku do Urzędu Miasta na dofinansowanie z puli „Małych Grantów” – 
pt.t „Integracja kulturowa” z nadzieją na nowy projekt z terminem realizacji od marca 2014 roku.
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność charytatywnej działalność 
charytatywna 
polegającą na 
wspieraniu finansowym 
w postaci celowych 
stypendiów dla dzieci z 
rodzin niezamożnych, 
mającym na celu 
wspomaganie rozwoju 
ich zdolności i talentów.

88.99.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

1. Propagowanie 
rozwoju edukacji w 
szkołach 
podstawowych, 
zwłaszcza w zakresie 
edukacji pozalekcyjnej 
naukowej, muzycznej, 
artystycznej, w zakresie 
języków obcych w tym 
organizowanie 
programu 
stypendialnego dla 
uczniów szkół 
podstawowych; 
organizowanie 
wyjazdów rekreacyjno-
edukacyjnych dla dzieci 
ze szkół podstawowych.

85.51 Z

działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

2. propagowanie i 
finansowanie rozwoju 
dokształcania się wśród 
rodziców dzieci szkół 
podstawowych 
zwłaszcza w zakresie 
organizowania szkoleń, 
mających na celu 
podwyższenie i 
poszerzenie 
umiejętności i wiedzy 
oraz podwyższenie 
możliwości 
zarobkowych rodziców 
dzieci zwłaszcza w 
małych 
miejscowościach 
wiejskich.

85.59.B

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 205,530.96 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 205,530.96 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 0.00 zł

0.00 zł

8,130.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 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

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7,669.40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 8,130.00 zł

Druk: MPiPS 8
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 189,731.56 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)

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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 7,669.40 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 7,669.40 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 215,866.68 zł 0.00 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

80,938.76 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.47 zł

134,927.45 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego zostały przeznaczone na sfinansowanie zajęć 
matematycznych dla jednego stypendysty, zajęć rehabilitacyjnych dla jednego stypendysty z 
niepełnosprawnością, czesnego dla jednej stypendystki z niepełnosprawnością, kursów 
językowych dla dwóch stypendystek, wpisowego na warsztaty muzyczne dla jednej stypendystki i 
zakupu komputera dla jednej stypendystki z niepełnosprawnością.

8,070.00 zł

1 stypendia dla utalentowanych dzieci, w tym dla dzieci niepełnosprawnych 8,070.00 zł

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

685.07 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 124,592.20 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

2.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

2.0 etatów

8.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

1.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

1.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 109,161.88 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

62,411.64 zł

62,411.64 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 46,750.24 zł

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

109,161.88 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 109,161.88 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

7,261.49 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

9,096.82 zł

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

3,573.44 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Chcielibyśmy zwrócić uwagę zainteresowanych, że w p.4-
11 mowa o sumie wynagrodzeń wypłaconych miesięcznie 
(przeciętnej lub najwyższej), a nie  wynagrodzenie dla 
jednej osoby.

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

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,160.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnej kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Organizacja wypoczynkowo-edukacyjnego wyjazdu dla dzieci 
w okresie ferii letnich: od 12.08.2013. do 22.08.2013 do 
Słowińskiego Parku Narodowego.

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. 
warszawy

8,130.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Natalia Grekowicz
Prezes zarządu Fundacji

11.07.2014 Data wypełnienia sprawozdania
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