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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-01

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 GREKOWCZ 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 FUNDACJI

TAK

ALICJA SKIKIEWICZ CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

EUGENIUSZ KAZIMIERZ 
KOBYŁCZYK

CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

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)

Celem Fundacji jest:
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
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W ramach działalności statutowej w 2015 roku Fundacja realizowała następujące projekty i działania:

2.1.Program Stypendialny „Omnibus”
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.  V edycja programu 
stypendialnego w roku szkolnym 2015-2016: 
Weryfikacja ocen za I semestr stypendystów, którym Fundacja przyznała dofinansowanie w roku 
szkolnym 2015/2016; w wyniku czego uznano, że wszyscy stypendyści spełnili kryterium utrzymania 
ocen na niezmienionym poziomie. 
Aktualizacja adresów internetowych 1670 szkół podstawowych województwa Mazowieckiego oraz 
spoza województwa Mazowieckiego na podstawie skorygowanych danych po weryfikacji adresów na 
stronach internetowych szkół i bezpośrednich kontaktów z administracjami szkół; 
Rozsyłanie kompletu dokumentów programu do 1670 placówek (szkół) województwa Mazowieckiego i 
poza granicami województwa;

Przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat programu stypendialnego wśród rodziców, nawiązanie 
współpracy ze szkołami, z którymi fundacja nie współpracowała wcześniej, konsultacje z pedagogami 
szkół, koordynacja wniosków stypendialnych z dyrekcją szkół;  

Prowadzenie korespondencji z władzami samorządowymi (gminy), i szkołami, w których uczą się dzieci 
proponowane do objęcia programem stypendialnym;

W dniu 18.08.2015 Zarząd powołał komisję stypendialną, która przeprowadziła rekrutację kandydatów 
do konkursu Programu Stypendialnego na podstawie otrzymanych wniosków o dofinansowanie; 

W wyniku głosowania wyłoniono 34 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 5 nagród specjalnych motywacyjnych dla dzieci z 
rodzin o niskich dochodach, a które wykazały się wysokimi ocenami i osiągnięciami.

Po analizie wniosków dzieci ubiegających się o stypendium Zarząd postanowił uruchomić Stypendium 
socjalne dla 8 uczniów z rodzin o wyjątkowo niskich dochodach i/lub rodzin wielodzietnych. 

Z wniosków nadesłanych w ramach konkursu programu stypendialnego wyłoniono i objęto wsparciem 
finansowym 3 uczniów z niepełnosprawnością. 

W roku 2015 przyznano 34 stypendiów naukowych, 8 stypendiów socjalnych, oraz 5 nagród 
specjalnych. Zakupiono dla stypendystów i nagrodzonych 10 komputerów, 3 tablety, 1 aparat 
fotograficzny, sprzęt komputerowy (w tym urządzenia wielofunkcyjne, drukarki i oprogramowanie), 
sprzęt muzyczny (w tym dofinansowano 1 saksofon, 1 pianino, opłacono naprawę i konserwację 
wiolonczeli i skrzypiec, zakupiono cyfrowy rejestrator audio), opłacono wyjazd językowy dla jednego 
stypendysty, uczestnictwo w warsztatach wyjazdowych międzynarodowych dla jednej stypendystki, 
zakupiono sprzęt sportowy (w tym dofinansowano 1 rower), artykuły i narzędzia plastyczne i szkolne, 
plecaki szkolne i podręczniki. Ponadto opłacono zajęcia w klubie sportowym dla jednej stypendystki, 
lekcje tenisa i tańca dla dwóch stypendystów, oraz zajęcia indywidualne dla dwóch stypendystów (w 
tym zajęcia matematyczne i lekcję gry na keyboardzie). Opłacono kursy językowe dla 16 stypendystów, 
zobowiązując ich do dostarczenia informacji o ocenach za I semestr 2015/2016 celem weryfikacji 
poziomu zaangażowania i uczęszczania na zajęcia.

Realizacja programu będzie kontynuowana w następnych edycjach.

2.2. Specjalne stypendia dla szczególnie uzdolnionych dzieci.
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1.     Zarząd podjął decyzję o kontynuowaniu wspierania 4 szczególnie utalentowanych podopiecznych, 
przyznając indywidualne stypendia 3 z nich i pozostawiając dofinansowanie w wymiarze 
niewykorzystanej dotąd kwoty dla 1 stypendystki. 
W roku 2015-2016 w ramach wymienionych stypendiów opłaciliśmy kursy językowe dla jednej 
stypendystki, zakupiliśmy oprogramowanie komputerowe dla 1 stypendystki, opłaciliśmy wyjazd na 
międzynarodowe zawody dla jednej stypendystki, uczestnictwo w konkursie międzynarodowym 
muzycznym dla jednej stypendystki oraz uczestnictwo w konkursie międzynarodowym matematycznym 
dla jednego stypendysty,  podjęliśmy się opłacania abonamentu za Internet rocznego dla 1 stypendysty 
oraz opłaciliśmy literaturę specjalistyczną. 

     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, 
co pomaga mu wygrywać konkurencje na poziomie olimpiad europejskich i światowych.

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 dla dzieci 
mazowieckich szkół podstawowych w Serpelicach, Bolimowie, Turzy Małej, Zawadach, Łowiczu, Bakule-
Ziomku, Szewnicy, Nowinkach, Wszeborach, Dąbrówce. Łącznie zakupiono 397 biletów wstępu i 
opłacono wycieczki z przewodnikiem dla każdej z grup :
Fundacja otrzymała 50 biletów bezpłatnych CNK dla najbardziej
potrzebujących dzieci, które zostały przekazane podopiecznym Ogniska Wychowawczego na Ursynowie 
ul. Zamiany 16.
Program będzie kontynuowany w latach następnych. Już w 2015 roku dokonaliśmy rezerwacji biletów 
do Centrum Nauki Kopernik (również opłacając je) na kwiecień, maj i czerwiec 2016.

2.4.  Projekt „ Kreatywny wypoczynek nad jeziorem Bachotek” 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:

Przygotowanie danych do złożenia oferty na realizację zadania publicznego Urzędu Dzielnicy Ursynów:
wybranie miejsca wypoczynku w tym negocjacje cenowe, omówienie warunków w miejscu 
wypoczynku). (Zebraliśmy oferty ośrodków kolonijnych na 2015 r., uwzględniając ich status (m.in. wpis 
do rejestru ośrodków, dopuszczenia straży pożarnej i Sanepidu) – z 11 ośrodków wybraliśmy ośrodek 
Stepol w Bachotku k/Brodnicy).
przeprowadzenie konkursu na przewóz autokarem;
wybór szkół z dużą liczbą dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i z problemami materialnymi (na 
podstawie informacji Wydziału Oświaty i pedagogów szkolnych szkół podstawowych nr 313, 303 i 81 w 
Warszawie).  
przeprowadzenie konkursu na opiekunów, kierownika kolonii oraz wolontariuszy zgodnie z wytycznymi 
Kuratorium Oświaty;
Opracowanie i złożenie oferty do Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na realizację zadania 
publicznego pn. „Kreatywny wypoczynek nad jeziorem Bachotek” w terminie 3 – 13 sierpnia 2015;
Podpisanie Umowy z Zarządem Dzielnicy Ursynów na dofinansowanie w kwocie 18.228,00 zł i realizacja 
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zadań szczegółowych:
rezerwacja biletów wstępu i przewóz na wycieczki do Torunia, do ruin Zamku Krzyżackiego w Brodnicy i 
Grodu Foluszek;
wybór firmy transportowej i rezerwacja przewozu autokarem;
opracowanie programu wychowawczo-edukacyjnego wypoczynku  w porozumieniu z kierownikiem 
kolonii (m.in. prelekcja nt. Brodnickiego Parku Krajobrazowego)
przeprowadzenie rekrutacji dzieci, na podstawie zebranych kart zgłoszeniowych,
przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko kierownika wypoczynku , 2 opiekunów, 2 wolontariuszy i 
podpisanie z nimi umów,
wybór i opłacenie ubezpieczenia dla uczestników kolonii,
sporządzenie oraz złożenie wniosku do  Kuratorium Oświaty w sprawie rejestracji wypoczynku,
dokonanie zakupów gadżetów reklamowych i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania. 

Program będzie kontynuowany w latach następnych. 
Przygotowaliśmy do złożenia ofertę na wypoczynek letni 2016 do Zarządu Dzielnicy Ursynów:
wybór miejsca wypoczynku (Ośrodek „Syrenka” Maróz)
wybór przewoźnika 

2.5.  Program wspierania harmonijnego rozwoju najmłodszych dzieci poprzez zapewnienie im zajęć 
artystyczno-teatralnych umuzykalniających w przedszkolach.

Celem programu jest zapewnienie najmłodszym dzieciom dostępu do muzycznych zajęć artystyczno-
teatralnych 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. 

Realizacja:
W porozumieniu z Przedszkolem nr 4 w Warszawie i we współpracy z z firmą Do-Re-Mi 
organizowaliśmy i sfinansowaliśmy zajęcia teatralno-artystyczne dla dzieci w roku 2015, uwzględniając 
przerwę wakacyjną latem 2015 roku. 
Od września 2015 współfinansujemy zajęcia teatralno-muzyczne w przedszkolach nr 14 i 16.

W ramach programu firma Do-Re-Mi realizowała zajęcia dla każdej grupy w przedszkolu 2 razy w 
tygodniu. Zajęcia były prowadzone dla 100 dzieci w wieku od 3 do 5 lat w Przedszkolu nr 4 oraz od 
września 2015 dla 200 dzieci z Przedszkoli nr 14 i 16. 
W trakcie zajęć dzieci przyswoiły wiedzę o stylach i gatunkach muzycznych, nauczyły się wierszy i 
piosenek, zachowania i ruchu scenicznego, umiejętności wypowiedzi przez ruch i mowę. Swoje 
umiejętności w śpiewie, tańcu i twórczej współpracy na scenie dzieci miały okazję prezentować na kilku 
wystąpieniach dla innych dzieci, dla rodziców oraz podczas V Przeglądu Piosenki i Tańca Ludowego 
Przedszkolaków w dniach 26 – 27 listopada 2015. Do przeglądu stanęło 30 przedszkoli z różnych 
dzielnicy Warszawy (Śródmieście, Targówek, Wilanów, Bielany, Wesoła, Ursynów) oraz Raszyna. III 
miejsce zdobyło Przedszkole Nr 16 „Zaczarowany Zakątek”. 
Program będzie kontynuowany w latach następnych. 

2.6.  Program wspierania harmonijnego rozwoju najmłodszych dzieci poprzez zapewnienie im zajęć 
ekologiczno-przyrodniczych w przedszkolach. 

Celem programu jest wpojenie w dzieciach od najmłodszych lat miłości do przyrody, rozumienia 
otaczającego świata, nauczenie dzieci podstaw harmonijnego współżycia z naturą i dbania o nią.
W 2015 roku poszerzyliśmy nasze działania w tym kierunku organizując i finansując/współfinansując 
zajęcia ekologiczno-przyrodnicze w przedszkola nr 14, 4 i 2  w Warszawie. Projekt został zgłoszony do 
konkursu  do Urzędu Miasta. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i przyznano nam dotację w 
wysokości 4000,00 zł , co dało nam możliwość zwiększyć liczbę zajęć do 2 razy w miesiącu dla każdej 
grupy wiekowej. 

Finansowanie zajęć będzie kontynuowane w roku 2016. Od stycznia 2016 dołączy jeszcze Przedszkole 
nr 83, w którym będą się odbywały warsztaty ekologiczne dofinansowywane przez naszą fundację.
W sierpniu 2015 Klub Małego Przyrodnika mBiologia otrzymał tytuł Najlepszej Inicjatywy dla Dzieci 
2015.

2.7. Działania dodatkowe
Zgodnie z Wnioskiem złożonym i zaakceptowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. 
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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 marcu i kwietniu 2015 roku. Zamieszczenie i ekspozycja plakatu były nieodpłatne.

Wzięliśmy udział w zbiórce charytatywnej zorganizowanej przez firmy Strabag i Astoria Premium Offices 
w grudniu 2014 roku. Za środki w wysokości 2500,00 zł zebrane podczas ceremonii otwarcia 
(dofinansowując z własnych środków) zakupiliśmy komputer dla naszego wybitnie utalentowanego 
Stypendysty Szymona Stolarczyka.

Fundacja w styczniu, lutym, marcu i kwietniu 2015 roku sfinansowała zajęcia z języka angielskiego dla 1 
grupy dzieci w Przedszkolu nr 14.

Firma Ameet nieodpłatnie przekazała Fundacji kalendarze na rok 2015, które rozdaliśmy dzieciom w 
Przedszkolu nr 4 w Warszawie i w Ognisku TPD na Ursynowie. Kalendarze wraz z dokupionymi przez 
Fundację artykułami szkolnymi przekazaliśmy również świetlicy wiejskiej we wsi Skąpe województwa 
mazowieckiego.

Współpracując z firmą PGOM, przekazujemy comiesięczne stypendium dla Ani, której ojciec nagle 
zginął. Fundacja opracowała i podpisała z firmą PGOM umowę oraz ustanowiła fundusz celowy dla Ani. 
Stypendium jest regularnie przekazywane rodzinie Ani w ustalonej kwocie.

 W marcu 2015 roku zakupiliśmy i przekazaliśmy nowoczesną tablicę multimedialną dotykową iBoard 
82 DUAL Zespołowi Szkół w Obrytem. 

22 kwietnia 2015 roku wzięliśmy udział w Konkursie EKO zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 
115 w Warszawie. Fundacja ufundowała dyplomy oraz nagrody dla wszystkich dzieci, biorących udział 
w konkursie. 
Również w kwietniu 2015 roku zaprosiliśmy i opłaciliśmy bilety dla 20 uczniów SP nr 115 do Centrum 
Nauki Kopernik.

29 maja 2015 roku wspomogliśmy zorganizowany przez Przedszkole nr 14 piknik rodzinny. Zamówiony 
przez Fundację animator w zabawnym stroju zabawiał uczestników i rozdawał dzieciom zakupione 
przez Fundację słodycze.

23 maja 2015 roku wzięliśmy współudział w zorganizowanym przez Ognisko Wychowawcze stoisku 
reklamowym z okazji Dni Ursynowa; zakupiliśmy balony z logo Fundacji i zamówiliśmy animatora, który 
w stroju z bajki dla dzieci, reklamował Fundację rozdając upominki i słodycze.

9 czerwca 2015 roku zorganizowaliśmy pokaz w Przedszkolu nr 4 występ naszej wybitnie utalentowanej 
Stypendystki Joasi Zalewskiej, zdobywczyni wielu nagród i pucharów w kraju i za granicą w dziedzinie 
tańca współczesnego.

Dla dwóch uczniów  ze szkoły w Obrytem (jednego ojciec osadzony jest w więzieniu, a matka szuka 
pracy, a drugi pochodzi z rodziny utrzymującej się z małego gospodarstwa) opłaciliśmy uczestnictwo w 
szkolnej wycieczce do Zakopanego i Tatralandii w terminie 16-19.06.2015. Bez wsparcia Fundacji dzieci 
te nie miałyby szansy wyjechać i oderwać się od trudnej codzienności.

Zakupiliśmy podręczniki szkolne dla trójki rodzeństwa, których mama wychowuje je sama, a rodzina 
boryka się z problemami finansowymi.

Fundacja od 2014 roku stale współpracuje ze Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym TPD na 
Ursynowie, którego podopieczni potrzebują pomocy a Ognisko nie posiada wystarczających środków, 
żeby im to wsparcie zapewnić. 
3 grudnia 2015 roku we współpracy z zespołem Ogniska zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy zabawę 
mikołajkową dla podopiecznych w formie warsztatów tematycznych o krajach Ameryki Południowej i 
Meksyku oraz wizytę św. Mikołaja. Dodatkowo na prezenty gwiazdkowe dla dzieci zakupiliśmy 13 
słowników kieszonkowych języka angielskiego i 13 kieszonkowych podręczników z regułami gramatyki 
języka angielskiego.

Przygotowaliśmy i złożyliśmy ofertę na dotację z Wydziału Oświaty m.st. Warszawy na zajęcia 
ekologiczno-przyrodnicze w Przedszkolach nr 2, 4, 14 i 16 na lata 2016-2017.
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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)

883

8

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

Przygotowaliśmy i złożyliśmy ofertę na dotację z Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na 
zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej w Przedszkolach nr 2, 4, 14 i 16 na rok 2016.          

Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Ja Wisła” mając na względzie możliwość zorganizowania 
wycieczek  o temacie ekologicznym na terenie jeziora Czerniakowskiego dla dzieci ze stołecznych 
przedszkoli i szkół podstawowych.

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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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. Co roku 
realizujemy program 
wspierania zdolnych 
dzieci poprzez 
przyznawanie 
stypendium celowego,
które może być 
wykorzystane na rozwój 
ich talentów i zdolności. 
W ramach programu 
przekazujemy dzieciom 
komputery, sprzęt 
komputerowy, artykuły 
artystyczne, 
instrumenty muzyczne, 
sprzęt naukowy i inne. 
Opłacamy zajęcia 
naukowe, językowe, 
muzyczne i inne.

94.99.Z
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działalność na rzecz 
rodziny, macierzyństwa, 
rodzicielstwa, 
upowszechnianie i 
ochrony praw dziecka

2. Propagowanie 
rozwoju edukacji w 
przedszkolach, 
zwłaszcza w zakresie 
edukacji 
pozaprogramowej, 
muzycznej,
artystycznej, w zakresie 
języków obcych w 
zakresie zajęć 
rozwojowych 
artystyczno-teatralnych 
oraz ekologiczno-
przyrodniczych dla 
dzieci w wieku 3-5 lat.
W ramach projektu 
organizujemy i 
finansujemy zajęcia z 
przedszkolach 
państwowych, które 
mają na celu wpajanie 
dzieciom poczucia 
estetyki, dobra, miłości 
do muzyki, nauczanie 
ruchu scenicznego oraz  
zdolności do wyrażania 
siebie poprzez mowę 
słowną oraz mowę 
ciała. Natomiast 
podczas zajęć 
ekologiczno-
przyrodniczych dzieci 
uczą się życia w 
harmonii ze światem 
natury i zwierząt oraz 
poznają podstawy 
ekologi.

94.99.Z
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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. 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

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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

wypoczynek dzieci i 
młodzieży

3. Organizowanie 
wyjazdów 
edukacyjnych dla dzieci 
ze szkół podstawowych. 
Organizowanie i 
finansowanie kolonii
letnich dla dzieci z 
rodzin niezamożnych i 
często dysfunkcyjnych. 
Podczas wyjazdów 
zapewniamy dla dzieci
zakwaterowanie, 
wyżywienie, sprzęt 
sportowy i gry oraz 
wycieczki i zajęcia 
edukacyjne. W roku 
2015 dzieci wyjechały 
do ośrodka 
wypoczynkowego nad 
jeziorem Bachotek. 
Miejsce zostało 
wybrane ze względu na 
duży ogrodzony teren, 
gdzie mogły spędzać 
czas na grach i 
zabawach na wolnym 
powietrzu. Dzieci miały 
możliwość poznania 
przyrody
podczas wycieczek 
edukacyjnych z 
przewodnikiem oraz 
pieszych wycieczek z 
opiekunami.

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 216,815.63 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 16,811.90 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 177,950.94 zł

e) Pozostałe przychody 22,052.79 zł

0.00 zł

0.00 zł

21,943.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2,580.00 zł

0.00 zł

2,580.00 zł

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

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)

5.2. 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 14,231.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 21,943.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 178,060.73 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -149,901.92 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 14,231.90 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: 324,801.78 zł 14,231.90 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

166,713.82 zł 14,231.90 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

20,312.32 zł

137,536.64 zł

239.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Program wspierania harmonijnego rozwoju najmłodszych dzieci poprzez zapewnienie im zajęć 
artystyczno-teatralnych umuzykalniających w przedszkolach

14,231.90 zł

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

489.09 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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

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

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 106,517.14 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

67,363.56 zł

67,363.56 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 39,153.58 zł

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

39,153.58 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 39,153.58 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

0.00 zł

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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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)

3,920.08 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)

887.64 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)

887.64 zł

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

3,920.08 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

0.00 zł

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

3,920.08 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: MPiPS 15



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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Projekt „Kreatywny wypoczynek 
nad jeziorem Bachotek” 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 dla harmonijnego 
rozwoju osobowości i budowania poczucia własnej wartości u 
dziecka. Celem wyjazdu na kolonie jest również zapewnienie 
kontaktu z naturą, możliwości obcowania z rówieśnikami w 
przyjaznej, swobodnej atmosferze współpracy i wzajemnego 
emocjonalnego wsparcia.

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. 
Warszawy

17,943.00 zł

2 Projekt "Przedszkolaki kształtują postawy proekologiczne" 
mający na celu przybliżenie podstawowych pojęć 
ekologicznych i przyrodniczych oraz biologicznych, nauczanie 
dzieci życia w harmonii ze światem natury i zwierząt oraz 
przedstawienie podstawowych zasad zachowania pro-
ekologicznego.

Urząd M.ST.Warszawy 4,000.00 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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Fundacja w roku 2015 nie podlegała obowiązku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego na podstawie 
Ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Z 2009r.)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Natalia Grekowicz / Prezez 
Zarżadu Fundacji / 25.05.2016 Data wypełnienia sprawozdania 2016-06-29
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