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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. TOMCIA PALUCHA Nr domu 25 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-495 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 662-74-75

Nr faksu 22 867 68 35 E-mail sekretariat@poem.pl Strona www http://www.dajmiczas.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-07-01

2009-04-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14075211900000 6. Numer KRS 0000225682

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

TOMASZ PIOTR ROTOWSKI PREZES ZARZĄDU TAK

DOROTA MARIA 
ROTOWSKA

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

TOMASZ PIOTR ROTOWSKI RADA FUNDACJI TAK

DOROTA MARIA 
ROTOWSKA

RADA FUNDACJI TAK

OLGA JÓZEFINA 
GŁADYKOWSKA

KOMISJA REWIZYJNA NIE

JUSTYNA MARIA BOJCZUK KOMISJA REWIZYJNA NIE

PIOTR BORODZIŃSKI KOMISJA REWIZYJNA TAK

FUNDACJA "DAJ MI CZAS"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Fundacja jest pozarządową organizacją pożytku publicznego 
prowadzącą działalność społecznie użyteczną.
2. Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działań na rzecz ogółu 
społeczności, zwłaszcza osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej 
lub materialnej związanych z: 
1) upowszechnianiem i poszerzaniem wiedzy o alternatywnych metodach 
edukacyjnych, pedagogicznych i wychowawczych
2) rozpowszechnianiem wiedzy na temat właściwych sposobów realizacji 
tychże metod 
3) rozpowszechnianiem wiedzy o efektach stosowania alternatywnych 
programów edukacyjnych, wychowawczych  i pedagogicznych
4) krzewienie oświaty; doskonalenie systemu oświaty
5) współpraca i koordynacja działań z osobami i organizacjami 
działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie  seminariów, kursów, szkoleń, sympozjów i warsztatów, 
służących przedstawianiu treści i sposobów realizacji programów 
edukacyjnych, wychowawczych i metodach pedagogicznych
2) udzielanie pomocy szkołom, przedszkolom i innym placówkom 
wychowawczo-oświatowym.
3) organizowanie i finansowanie wyjazdów i przyjazdów polskim i 
zagranicznym specjalistom z zakresu pedagogiki umożliwiających im udział 
w seminariach, sympozjach, warsztatach i wykładach służących 
poszerzaniu i rozpowszechnianiu wiedzy o treści, metodach realizacji a 
także o efektach, jakie przynosi stosowanie alternatywnych programów 
edukacyjnych, wychowawczych i pedagogicznych 
4) finansowanie zakupu dla szkół i innych placówek wychowawczo-
oświatowych sprzętu i pomocy naukowych potrzebnych do realizacji 
swoich programów.
5) finansowanie działania szkół i innych placówek wychowawczo-
oświatowych realizujących  przyjęte przez nie programy  pedagogiczno - 
edukacyjne
6) organizowanie i finansowanie wycieczek, kolonii i obozów dla dzieci i 
młodzieży, pozostających w związku z realizacją przyjętych programów 
pedagogiczno - edukacyjnych oraz założeń oświatowych,
7) współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia, doskonalenia 
nauczycieli i studentów, w szczególności organizowanie praktyk, hospitacji 
i zajęć otwartych w placówkach objętych patronatem fundacji
8) zorganizowanie i prowadzenie liceum
2. Wyżej wymieniona działalność pożytku publicznego Fundacji jest 
wykonywana odpłatnie z zastrzeżeniem działalności określonej w § 5 ppkt 
7, która może być prowadzona odpłatnie lub nieodpłatnie z tym, że 
dochód z odpłatnej działalności może służyć wyłącznie realizacji zadań dla 
których Fundacja została powołana.
 3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność 
innych organizacji, osób prawnych i fizycznych, których działalność jest 
zbieżna z celami Fundacji.”

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1.   Rada Fundacji „Daj mi czas”, zgodnie z §5 pkt. 2 oraz §5 pkt. 5 Statutu „udzielanie pomocy szkołom, przedszkolom i innym 
placówkom wychowawczo-oświatowym” przyznała w 2020 roku środki uzyskane z tytułu przekazanego od darczyńców 1% 
podatku za 2019 rok:

- W wysokości 14600,50zł celem refinansowania czesnego jedenastu dzieci z placówek edukacyjnych, którch rodzice ze względu 
na niekorzystną sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie oraz w związku z powyższym znaczne pogorszenie sytuacji 
materialnej swojej rodziny zgłosili prośbę o wsparcie finansowe edukacji dzieci do organu prowadzącego ww. placówek 
oświatowych zgodnie z uchwałami Fundacji „Daj mi czas” z 2020r.
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- Kwota w wysokości 1286,80 zł została przeznaczona na rzecz prowadzonej zbiórki publicznej nr 2015/360/OR dotyczącej 
budowy przedszkola w Nyakinama –Rwanda.

2.      Uznając pedagogikę Montessori jako alternatywną metodę edukacyjną Fundacja ‘Daj mi czas” postanowiła w 2020r. 
wspierać również finansowo poprzez liczne darowizny budowę i wyposażenie żłobka przy ul. Królowej Bony 2 w Warszawie oraz 
Szkołę nr 73SPN w Warszawie.

3.      Fundacja "Daj mi czas" w 2015 roku rozpoczęła długoterminową zbiórkę publiczną nr 2015/3601/OR pt. "BUDUJEMY 
PRZEDSZKOLE W NYAKINAMA - RWANDA". Celem ww. akcji charytatywnej jest pomoc zgromadzeniu misyjnemu Księży 
Marianów w sfinansowaniu budowy przedszkola w miejscowości Nyakinama w Afryce. Założeniem jest, że w przedszkolu 
zajęcia edukacyjne będą prowadzone w duchu pedagogiki Marii Montessori. Budowa tej placówki oświatowej jest możliwa 
głownie dzięki zbieranym na ten cel za pośrednictwem Fundacji „Daj mi czas” darowiznom. Zbiórka nadal jest prowadzona. 
Obecnie zbieramy środki na doprowadzenie mediów oraz planujemy zbiórkę na kolejny etap, jakim jest budowa fundamentów.

4.      Przez cały rok 2020 zarząd i kadra pedagogiczna Fundacji "Daj mi czas” prowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów liceum 
nr 292 LO oraz w okresie I-VIII.2020 roku zajęcia opiekuńczo-edukacyjne dla podopiecznych punktu przeszklonego nr 26PPN. 
Nauczanie w powyżej wymienionych placówkach oświatowych organizowane jest zgodnie z wytycznymi pedagogiki Marii 
Montessori. Taka forma nauczania odpowiada na indywidualne potrzeby każdego dziecka/ucznia, jest to nauka przez 
praktyczne działanie i doświadczenie. Zapewniamy realizację obowiązującej podstawy programowej, zbudowanej wokół treści 
wynikających z Pedagogiki Montessori oraz indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży. Edukacja w takiej formie 
przyczynia się do rozwoju wychowanka we wszystkich obszarach, rozbudzania naturalnej dziecięcej ciekawości, a także 
kreowania wzajemnego szacunku i współpracy. Powyżej opisany obszar działalności Fundacji realizuje cel statutowy 
upowszechniania wiedzy o alternatywnych metodach edukacyjnych.

5.       Wolontariat Szkolny działający przy liceum nr 292 LO (prowadzonym przez Fundację "Daj mi czas") oraz współpracujące z 
nim Szkolne Koło Wolontariackie powstałe przy szkole podstawowej nr 73 SPN prowadziły w 2020 roku wiele akcji 
charytatywnych, takich jak m.in.:
- 12 stycznia 2020 r. odbył się 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W szeregach wolontariuszy WOŚP stanęli 
uczniowie wolontariusze z naszego liceum oraz współpracującej z nami szkoły podstawowej. Mimo chłodu na dworze, zimnego 
wiatru, serca wolontariuszy były mocno rozgrzane. Każdy z nich z całych sił pomagał przy finale. Zbieraliśmy środki na zakup 
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Orkiestra skupiła 
się przede wszystkim na takich dziedzinach medyny dziecięcej, jak: chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia. Nasi 
wolontariusze zebrali kwotę w. wys. aż 559974,22zł. Współpraca z organizacją, którą założył Pan Jurek Owsiak wpłynęła na 
wzrost wśród naszych wolontariuszy społecznej integracji i aktywności prospołecznej. Wspierając inicjatywę liczymy, że 
pomagając małym podopiecznym szpitali wpłyniemy pośrednio na ich lepszy start w przyszłość, żeby mieli możliwość na 
rozwijanie swoich pasji, zainteresowań i odpowiedniej edukacji.
- W okresie I-XII.2020r. cyklicznie kontynuowaliśmy zbiórkę nakrętek dla Natalki Pataj. W siedzibie Fundacji i placówek z nią 
współpracujących zostały ustawione pojemniki, do których można było wrzucać nakrętki. Akcję zorganizowali rodzice 
potrzebującej dziewczynki, u której zostało zdiagnozowane czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce i wodogłowie 
wrodzone. Dziewczynka ma również duże problemy ze wzrokiem i napady padaczkowe. Uzyskane środki pomogły rodzicom w 
sfinansowaniu terapii ruchowej i zmysłowej oraz zapisaniu córki na turnus rehabilitacyjny. Wskazane terapie to ważny element 
wsparcia edukacji i rozwoju ogólnego dziewczynki.
- W 2020 roku Szkolne Koło Wolontariatu i Wolontariat licealny w porozumieniu z T-Mobile Polska S.A. i Fundacją Daj Herbatę, 
uczestniczył (jak w ubiegłym roku) w projekcie „Przystanek posiłek”- gotowanie dla bezdomnych. Celem bezpośrednim tej akcji 
było zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzi bez dachu nad głową poprzez przygotowanie kilkukrotnie ciepłych posiłków 
oraz kanapek (w każdy poniedziałek września i października 2020r.) Posiłki i kanapki rozdawane były na Dworcu Centralnym w 
Warszawie przez wolontariuszy z Fundacji „Daj mi czas” prowadzącej liceum nr 292 LO, jak i chętnych uczniów z SP nr 73 SPN. 
Celem pośrednim projektu było uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problem bezdomności oraz zaktywizowanie ich do 
bezpośredniego wspierania osób zmagających się z taką sytuacją poprzez przygotowanie posiłków i zbiórki w szkołach. 
Dotarliśmy za pośrednictwem tej inicjatywy do osób z mniejszymi szansami na dostęp do edukacji i rozwój zawodowy. Udział w 
tej akcji lokalnej miał na celu ponadto przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu, "pokonywanie" uprzedzeń i stereotypów 
wśród młodzieży szkolnej, która uczestniczyła w ww. inicjatywie.
- W okresie I-XII.2020r. cyklicznie kontynuowaliśmy współpracę z Fundacją Ewy Błaszczyk „Akogo”- Pomaganie przez ubranie- 
zbiórka ubrań dla potrzebujących. Fundusze ze sprzedaży zebranej odzieży używanej wsparły fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?”, 
która powstała z myślą o rozwiązywaniu problemów osób będących w śpiączce. Wybudowała ona pierwszy w Polsce ośrodek 
neurorehabilitacyjny "Budzik" dla dzieci w śpiączce. Misją Kliniki "Budzik" jest świadczenie usług medycznych na najwyższym, 
światowym poziomie, z wykorzystaniem nowatorskich metod leczenia, diagnostyki oraz neurorehabilitacji. Udział w tej 
inicjatywie był dla młodych wolontariuszy elementem edukacji o odpowiednim wykorzystaniu rzeczy, które nam nie są już 
potrzebne a mogą stanowić dużą wartość dla innych osób. Akcja była dla wolontariuszy cenna ze względu na kształtowanie 
właściwych postaw wobec innych osób w potrzebie.
-„Starsi pomagają młodszym” czyli czytanie i zajęcia plastyczne w przedszkolach. Uczennice kl. IV- VI w ramach Szkolnego Koła 
Wolontariatu po zajęciach obowiązkowych w szkole, organizowały zajęcia czytelnicze oraz plastyczne w przedszkolach 
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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)

Punkt Adopcyjny dla zwierząt w Pruszkowie

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

500

10

Montessori. W okresie nauczania zdalnego uczennica naszego Liceum Montessori poprzez platformę edukacyjną Teams łączyła 
się w ramach zajęć świetlicowych z uczniami klas najmłodszych szkoły podstawowej. Ta akcja była okazją dla dzieci 
uczestniczących w projekcie na ukształtowanie postawy opiekuńczej. To doskonała próba sił uczniów w roli edukatorów i 
opiekunów najmłodszych.
-W maju 2020 roku odbyła się zbiórka karmy dla zwierząt z Pruszkowskiego Stowarzyszenia na rzecz Zwierząt. Pomimo braku 
możliwości spotkania się czworonogami w ww. akcję włączyła się przede wszystkim „Grupa Żółta” oraz wolontariat szkolny 
pomagając zwierzakom przetrwać ten trudny czas. Pośrednim celem akcji była edukacja dzieci i młodzieży w zakresie 
właściwego podejścia do zwierząt i kreowanie postawy opiekuńczości.
- W ramach „27 Światowego Dnia Sprzątania Świata” we wrześniu 2020r. włączyliśmy się w „Akcję -Segregacja”. Nasz udział w 
tej inicjatywie polegał na pomocy w sprzątaniu oraz przygotowaniu plakatu promującego ekologię: „PLASTIK? REZYGNUJĘ. 
REDUKUJĘ. SEGREGUJĘ.” Wpłynęło to na uwrażliwienie uczniów szkoły na problemy dotyczące ochrony środowiska oraz 
kreowanie postaw proekologicznych.
-1 Października 2020r. obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Osób Starszych”. Z tej okazji Szkolne Koło Wolontariatu kl. I-VIII 
przygotowało kartki z podziękowaniami i życzeniami dla zaprzyjaźnionych Seniorów z „Domu Seniora w Warszawie”. U dzieci i 
młodzieży ta inicjatywa spowodowała uwrażliwienie na potrzeby osób w podeszłym wieku oraz ukształtowanie postaw 
prospołecznych.
- W listopadzie 2020r. udzieliliśmy wsparcia Fundacji „Daj Herbatę”. Odbyła się zbiórka dla najbardziej potrzebujących, czyli 
osób w kryzysie bezdomności. Zbieraliśmy artykuły spożywcze, ubrania, chemię dla kobiet i mężczyzn. Udział w tej inicjatywie 
miał na celu nie tylko przeciwdziałanie wykluczaniu społecznemu i "pokonywanie" uprzedzeń, ale również kreowanie postawy 
altruizmu i „otwartego serca” na potrzeby osób biednych i bezdomnych.
- Ponadto w listopadzie 2020r. członkowie wolontariatu licealnego zaangażowali się w „Światowy Dzień Tolerancji”. Wiemy, że 
każdy z nas jest „jakiś”, ma wady i zalety, pochodzi z takiego bądź innego miejsca, ma takie bądź inne poglądy... nie musimy się 
kochać czy lubić, ale musimy się tolerować! Jak pisał Edward Stachura: "Dla wszystkich starczy miejsca. Pod wielkim dachem 
nieba". Pokazanie wagi wzajemnej tolerancji jako wyrozumiałość dla odmienności i wzajemnym poszanowaniu godności innych 
osób kreuje u młodzieży postawę szacunku do innych osób.
- W grudniu 2020 roku członkowie wolontariatu przygotowali kartki świąteczne pod hasłem „Zostań Świętym Mikołajem” dla 
Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. Profesora Jana Mazurkiewicza w Szpitalu Tworki dla oddziału Geriatrii. 
Pacjenci z ww. oddziału otrzymali kartki świąteczne z życzeniami płynącymi prosto z serca. Do kartek uczniowie wolontariatu 
szkolnego dołączyli drobne upominki w postaci kawy, herbaty i ciasta (dla diabetyków). Osoby starsze dzięki takim inicjatywom 
czują się ważne i potrzebne. Ta zbiórka przyczyniła się do kształtowania w uczestniczących w niej uczniach prawidłowych 
postaw społecznych, takich jak m.in.: pomoc potrzebującym, altruizm, właściwy stosunek do drugiego człowieka.
-W grudniu 2020 roku również uczniowie i członkowie wolontariatu licealnego wrócili do idei mikołajek - którą jest pomaganie i 
obdarowywanie tych, którym brakuje często najbardziej codziennych rzeczy. Niedaleko naszego liceum mieści się dom 
Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, którego celem jest pomoc osobom w kryzysie bezdomności. W tym ośrodku w grudniu 
2020 roku przebywało aż 85 podopiecznych. Z okazji „Mikołajek” - na naszą prośbę - podopieczni domu napisali listy do św. 
Mikołaja, w których poprosili nas o drobne upominki - np. kapcie, herbatę, żel pod prysznic, które dla nich są luksusem 
umilającym świąteczny czas. Dzięki naszym wspaniałym uczniom i ich rodzicom udało się przygotować upominki dla wszystkich 
podopiecznych Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. W tej inicjatywie uczestniczyła młodzież, dla której udział w akcji był 
elementem edukacji do życia w społeczeństwie i kształtowania właściwych postaw wobec innych ludzi w potrzebie.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 działalność charytatywnej

Fundacja "Daj mi czas" w 2015r. rozpoczęła 
zbiórkę publ. nr 2015/3601/OR pt. "BUDUJEMY 
PRZEDSZKOLE W NYAKINAMA - RWANDA". 
Celem akcji jest pomoc zgromadzeniu 
misyjnemu Księży Marianów w sfinans. budowy 
przedszkola w Nyakinama w Afryce. Budowa tej 
placówki jest możliwa dzięki zbieranym na ten 
cel przez Fundację „Daj mi czas” darowiznom. 
Zebrane do końca 2020r. środki niestety nie 
wystarczyły na realizację kolejnego etapu 
budowy. Rada Fundacji „Daj mi czas”, zgodnie z 
§5 pkt.2 oraz §5 pkt.5 Statutu „udzielanie 
pomocy szkołom, przedszkolom i innym 
placówkom wychowawczo-oświatowym” 
uchwaliła, że część środków uzyskanych z tytułu 
przekazanego od darczyńców 1% podatku za 
2019 r., a mianowicie kwota w wys. 1286,80 zł 
zostanie przeznaczona na rzecz prowadzonej 
zbiórki publ. nr 2015/360/OR dotyczącej 
budowy przedszkola w Nyakinama –Rwanda.

88.99.Z 1 286,80 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

1) Rada Fundacji „Daj mi czas”, zgodnie z §5 pkt. 
2 oraz §5 pkt. 5 Statutu „udzielanie pomocy 
szkołom, przedszkolom i innym placówkom 
wychowawczo-oświatowym” przyznała w 2020 
roku większą część środków uzyskanych z tytułu 
przekazanego od darczyńców 1% podatku za 
2019 rok wwysokości 14600,50zł celem 
refinansowania czesnego jedenastu dzieci z 
placówek edukacyjnych, którch rodzice ze 
względu na niekorzystną sytuację 
epidemiologiczną w kraju i na świecie oraz w 
związku z powyższym znaczne pogorszenie 
sytuacji materialnej swojej rodziny zgłosili 
prośbę o wsparcie finansowe edukacji dzieci do 
organu prowadzącego ww. placówek 
oświatowych zgodnie z uchwałami Fundacji „Daj 
mi czas” z 2020r.

2) Uznając pedagogikę Montessori jako 
alternatywną metodę edukacyjną Fundacja ‘Daj 
mi czas” postanowiła w 2020r. wspierać również 
finansowo poprzez liczne darowizny budowę i 
wyposażenie żłobka przy ul. Królowej Bony 2 w 
Warszawie oraz Szkołę nr 73SPN w Warszawie.

85.60.Z 14 600,50 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

3 promocja i organizacja wolontariatu

Akcje Wolontariatu Szkolnego przy liceum nr 
292 LO oraz Szkolnego Koło Wolontariaciego 
przy szkole nr 73 SPN prowadz. w 2020r.:
- 12.01.2020 r. zebraliśmy kwotę w. wys. 
559974,22zł. Na 28 finale WOŚP. 
- W okresie I-XII.2020r. kontynuowaliśmy 
zbiórkę nakrętek dla Natalki Pataj. 
- W 2020 r. w porozumieniu z T-Mobile Polska 
S.A. i Fundacją Daj Herbatę uczestniczyliśmy w 
projekcie „Przystanek posiłek”- gotowanie dla 
bezdomnych. 
- W okresie I-XII.2020r. nadal współpracow. z 
Fundacją Ewy Błaszczyk „Akogo”- Pomaganie 
przez ubranie. 
-„Starsi pomagają młodszym” czyli czytanie i 
zajęcia plastyczne w przedszkolach.
-W maju 2020 r. odbyła się zbiorka karmy dla 
zwierząt z Pruszkowskiego Stowarzyszenia na 
rzecz Zwierząt.
- We wrzesniu włączyliśmy się w inicjatywę „27 
Światowego Dnia Sprzątania Świata” .
-1.10.2020r. przygotowaliśmy kartki z 
życzeniami dla Seniorów z „Domu Seniora w 
Warszawie”.
- W listopadzie 2020r. udzieliliśmy wsparcia 
Fundacji „Daj Herbatę” poprzez zbiórkę dla 
potrzebujących osób w kryzysie bezdomności. 
- W listopadzie 2020r. nasz wolontariat 
zaangażował się  w „Światowy Dzień Tolerancji”. 
- W grudniu 2020 r. przygotowaliśmy kartki 
świąteczne i upominki dla Mazowieckiego 
Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Szpitalu 
Tworki dla oddziału Geriatrii oraz dla 
podopiecznych z Kamiliańskiej Misji Pomocy 
Społecznej w Warszawie.

88.99.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadziliśmy zajęcia dla uczniów liceum 
nr 292 LO (z odziałem gimnazjalnym), które 
zapewniają zgodnie z założeniami 
pedagogicznymi Marii Montessori 
prawdziwą indywidualizację. Każdy uczeń 
pracuje według zindywidualizowanego 
programu, dobranego do możliwości i 
zainteresowań. Podstawą formą pracy jest 
praca własna - zajęcia prowadzone w 
mieszanych wiekowo Grupach 
Edukacyjnych. Na zajęcia grupowe, w tym 
część lekcji przedmiotowych, a w 
szczególności języki obce, uczniowie są 
dzieleni na mniejsze grupy – także między-
klasowo. Nauczyciele uczący w naszej 
placówce to ludzie pełni pasji, prawdziwi 
naukowcy i specjaliści nie tylko w swoich 
dziedzinach przedmiotowych. Przede 
wszystkim są to doskonali pedagodzy, 
którzy w pełen szacunku sposób podchodzą 
do młodzieży, umiejętnie pokazując drogi 
rozwoju. Naszym głównym zadaniem w 
2020 roku (jak w latach ubiegłych) było: 
wspieranie samodzielności, 
odpowiedzialności i współpracy, 
odkrywanie potencjału i kreowanie 
przedsiębiorczości w każdym uczniu, 
odkrywanie indywidualnych talentów i 
zdolności, pomoc w poznawaniu własnego 
stylu uczenia się, kameralność, dzięki której 
poświęcamy każdemu uczniowi dokładnie 
tyle czasu, ile potrzebuje. Ze szczególny 
zaangażowaniem nauczyciele podchodzą 
do uczniów, którzy mają większe trudności 
w nauce na podstawie zaleceń zawartych w 
opiniach lub orzeczeniach.

85.31.B 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 696 877,04 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja "Daj mi czas" również w okresie I-
VIII.2020 roku organizowała zajęcia dla 
punktu przedszkolnego nr 26 PPN. Edukacja 
dla grupy wiekowej od 30 msc. do 3 lat 
oparta jest na autorskim programie 
Montessori dla Przedszkolaków i obejmuje 
następujące zakresy rozwoju dziecka: 
właściwe posługiwanie się mową, 
aktywność ruchowa (duża motoryka), 
nauka samodzielności (w rym troska o 
otoczenie), odkrywanie i uwrażliwianie 
zmysłów (materiały i zajęcia sensoryczne), 
koordynacja wzrokowo – ruchowa 
(aktywności manualne i plastyczne), 
poszanowanie wrażliwości na porządek, 
rozwój społeczny i uwrażliwianie na 
otoczenie. Podstawową formą aktywności 
jest praca własna, podczas której, zgodnie z 
założeniami Pedagogiki Montessori, dzieci 
realizują swój własny, niepowtarzalny plan 
rozwoju. Pracę indywidualną uzupełniają 
różnorodne aktywności grupowe. 
Umożliwiamy najmłodszym w bezpieczną 
adaptację w obecności członka rodziny. 
Pomagamy Rodzicom odkrywać możliwości 
i potencjał dziecka, a Maluchowi 
swobodnie eksplorować specjalnie 
przygotowane dla niego otoczenie - 
wyposażone w Pomoce Montessori.

88.91.Z 0,00 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 52.21.Z

Prowadzenie parkingu całodobowego przy ul. Tomcia Palucha 25 (przed zmianą nazwy ul. 
Bohaterów Warszawy 1) w Warszawie Ursus. Fundacja już od 2012 roku prowadzi 
całodobowy, strzeżony parking. Jest on przeznaczony dla mieszkańców sąsiadujących osiedli 
oraz wszystkich osób zainteresowanych pozostawienie pod nadzorem pojazdu (samochodu, 
motoru, łódki, przyczepy itp.). Teren jest ogrodzony, monitorowany i w nocy oświetlony. Przy 
wjeździe znajduje się szlaban i budka stróża parkingu pełniącego dyżur.

2 47.99.Z

Sprzedaż detaliczna i hurtowa książki pt. Konserwatorium Malucha autora Philippe 
Kaczmarek. Opis: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego. Treści książki 
są zgodne z metodą Marii Montessori. Celem podręcznika jest stopniowe otwieranie dziecka 
4-6 letniego na muzykę, a także, poprzez zabawę: nauka pisania, rysowania, śpiewania i 
czytania pierwszych nut. Niezwykle kolorowa, pełna naklejek i obrazków książeczka zachęca 
dziecko do stopniowego poznawania świata muzyki. Książkę poleca Polski Ośrodek Edukacji 
Montessori.
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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 629 613,68 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 140,69 zł

e) pozostałe przychody 1 696 736,35 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5 240,00 zł

2.4. Z innych źródeł 1 062 023,36 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 15 887,30 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

99 737,50 zł

0,00 zł

529 876,18 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

5 240,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -168 912,79 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 1 364 091,84 zł 15 887,30 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

168 912,79 zł 15 887,30 zł

0,00 zł 0,00 zł

105 793,00 zł

0,00 zł

612 797,91 zł

476 588,14 zł 0,00 zł

1 Kwota w wysokości 1286,80 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i 80/100 
groszy) została przeznaczona na rzecz prowadzonej zbiórki publicznej nr 2015/360/OR dotyczącej 
budowy przedszkola w Nyakinama Rwanda

1 286,80 zł

2 Kwota w wysokości 14600,50,zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych i 50/100 groszy), 
która została w 2020 roku przekazana na wsparcie czesnego dzieci z Przedszkola nr 105/PN i 
Szkoły nr 73/SPN została refinansowana z konta celowego dot. 1% podatku i przekazana na konto 
główne Fundacji tytułem „Dofinansowanie czesnego dzieci zgodnie z uchwałami posiedzeń Rady 
Fundacji w okresie od 30.04.2020r. do 10.08.2020r.”

14 600,50 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

29 951,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

28 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)

12,06 etatów

13 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)

24 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)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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w 
tym:

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

b) inne osoby

6 osób

18 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 700 879,51 zł

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

700 879,51 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)  

1 424,55 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)  

0,00 zł

40 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)

96 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

96 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

40 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

595 086,51 zł

595 086,51 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 105 793,00 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 0,00 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 16 665,49 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

1 Rządowy program pomocy 
uczniom niepełnosprawnym 
w formie dofinansowania 
zakupu podręczników, 
materiałów edukacyjnych i 
materiałów ćwiczeniowych 
w roku szkolnym 2020/2021 
(dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych)- 
środki przekazano rodzicom 
uczniów

Rządowy program pomocy 
uczniom niepełnosprawnym w 
formie dofinansowania zakupu 
podręczników, materiałów 
edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych w roku 
szkolnym 2020/2021 (dla 
uczniów szkół 
ponadpodstawowych)- środki 
przekazano rodzicom uczniów

Miasto Stołeczne Warszawa 1 335,00 zł

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

10 084,90 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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Pożyczki udzielone zgodnie 
ze statutem
 §5 pkt. 2 oraz §5 pkt. 5 
Statutu „udzielanie 
pomocy szkołom, 
przedszkolom i innym 
placówkom wychowawczo-
oświatowym
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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) 

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)

2 Dotacja z m.st. Warszawa na 
uczniów szkoły - 
Niepublicznego Liceum 
Ogólnokształcącego 
Montessori w Warszawie 
przekazana w 2020r.

Dotacja z m.st. Warszawa na 
uczniów szkoły - Niepublicznego 
Liceum Ogólnokształcącego 
Montessori w Warszawie 
przekazana w 2020r.

Miasto Stołeczne Warszawa 481 226,40 zł

3 Dotacja z m.st. Warszawa na 
edukację dzieci w 
Montessori dla 
Przedszkolaków- punkt 
przedszkolny w Warszawie 
na rok 2020

Dotacja z m.st. Warszawa na 
edukację dzieci w Montessori 
dla Przedszkolaków- punkt 
przedszkolny w Warszawie na 
rok 2020

Miasto Stołeczne Warszawa 45 173,80 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON 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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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maja Niesłuchowska- Główna 
Księgowa

Tomasz Rotowski - Prezes Zarządu
Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-15
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