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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-14

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"

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 1



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) krzewieniem oświaty, doskonaleniem systemu oświaty oraz 
krzewieniem idei wolontariatu,
5) współpraca i koordynacja działań z osobami i organizacjami działającymi 
w zakresie objętym celem Fundacji,
6) opieką nad osobami w podeszłym wieku,
7) wspieraniem nauczycieli, pedagogów i opiekunów dzieci i młodzieży 
oraz innych pracowników oświaty w polepszeniu ich sytuacji życiowej, 
zawodowej i zdrowotnej oraz w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i 
umiejętności zawodowych, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych 
także wspieraniem osób spoza tego grona.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) udzielanie pomocy szkołom, przedszkolom i innym placówkom 
wychowawczo-oświatowym, także placówkom artystycznym,
2) organizowanie i finansowanie wyjazdów i przyjazdów polskim i 
zagranicznym specjalistom 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, 
3) finansowanie zakupu dla szkół i innych placówek wychowawczo-
oświatowych sprzętu i pomocy naukowych potrzebnych do realizacji 
swoich programów.
4) finansowanie działania szkół i innych placówek wychowawczo-
oświatowych realizujących  przyjęte przez nie programy  pedagogiczno - 
edukacyjne,
5) organizowanie i finansowanie wycieczek, kolonii i obozów oraz innych 
form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pozostających w związku z 
realizacją przyjętych programów pedagogiczno - edukacyjnych oraz 
założeń oświatowych,
6) współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie kształcenia, doskonalenia 
nauczycieli i studentów, w szczególności organizowanie praktyk, hospitacji 
i zajęć otwartych w placówkach objętych patronatem fundacji,
7) wspieranie pieniężne, rzeczowe i organizacyjne dzieci i młodzieży 
utalentowanej,  w szczególności poprzez przyznawanie stypendiów i 
zapomóg,
8) organizację i promocję wolontariatu oraz zbiórek publicznych, także we 
współpracy z innymi organizacjami,
9) organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej dla 
nauczycieli, pedagogów i opiekunów dzieci i młodzieży oraz innych 
pracowników oświaty znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w 
szczególności poprzez przyznawanie stypendiów i zapomóg, a w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach także dla osób spoza tego grona.
2. Wyżej wymieniona działalność pożytku publicznego Fundacji jest 
wykonywana nieodpłatnie. 
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
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Rada Fundacji „Daj mi czas”, zgodnie z §5 pkt.1 statutu „udzielanie pomocy szkołom, przedszkolom i innym placówkom 
wychowawczo-oświatowym” oraz  §5 pkt.9 statut przyznała w 2021 roku środki finansowe na rzecz pokrycia czesnego dzieci z 
placówek oświatowych, w wysokości 12598,40 zł. Dofinansowano czesne pięciu uczniów z placówek edukacyjnych, których 
rodzice ze względu na złą sytuację materialną zgłosili prośbę o wsparcie finansowe edukacji swoich dzieci do organu 
prowadzącego ww. placówek oświatowych zgodnie z uchwałami Fundacji „Daj mi czas” z 2021r.

2. Cała zebrana z 1% podatku za 2020r. kwota w wysokości 6043,60zł została rozdysponowana przez Fundację "Daj mi czas" 
celem refinansowania czesnego za X i XI 2021 roku dwóch dziewczynek z placówek edukacyjnych, których rodzice w okresie 
pandemii koronawirusa stracili źródła dochodu. Znaleźli się w bardzo złej sytuacji materialnej i zgłosili prośbę o wsparcie 
finansowe edukacji dzieci do organu prowadzącego ww. placówkę oświatową oraz otrzymali wsparcie zgodnie z uchwałami 
Fundacji „Daj mi czas” z 2021r.

3. Fundacja "Daj mi czas" (zgodnie z §5 pkt.7, 8 i 9 statutu) zorganizowała zbiórkę na rzecz Pani Yuliyi i jej córki. U Pani Yuliyi H. 
nieoczekiwanie zdiagnozowano nowotwór układu oddechowego oraz niedoczynność kory nadnerczy. Kobieta nie może 
pracować i w związku z powyższym nie ma wystarczających środków finansowych na utrzymanie siebie i córki. Jej córka 
–Veronika natomiast cierpi na nawracające odmiedniczkowe ostre zapalenie nerek, krwinkomocz, zaburzenie czynności 
pęcherza i jelit oraz niedoczynność kory nadnerczy i jest zmuszona do samocewnikowania się. Dodatkowo dziewczynka ma 
wskazania do operacji obu stóp w związku z naroślami kostnymi. Z sukcesem w Fundacji "Daj mi czas" zorganizowano zbiórkę 
koleżeńską w formie "Świątecznej paczki" z potrzebnymi artykułami dla kobiet oraz zbiórkę środków pieniężnych w formie wpłat 
na specjalnie utworzone celowe konto bankowe (zgodnym ze statutem Fundacji „Daj mi czas” § 4 pkt. 2 ust. 7 oraz §5 pkt. 1 ust. 
7 i 9) - zebrano kwotę 4047zł. Ponadto Fundacja "Daj mi czas" ze środków statutowych postanowiła wesprzeć Panią Yulię 
przekazując co miesiąc (począwszy od listopada 2021r.) przez okres sześciu miesięcy kwotę 1000 zł.

4. 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, zbieramy na 
kolejne etapy budowy placówki.

5. Przez cały rok 2021 zarząd i kadra pedagogiczna Fundacji "Daj mi czas ” prowadziła zajęcia edukacyjne dla uczniów liceum nr 
292 LO. Nauczanie w powyżej wymienionej szkole ponadpodstawowej organizowane jest zgodnie z wytycznymi pedagogiki 
Marii Montessori. Taka forma nauczania odpowiada na indywidualne potrzeby każdego ucznia, jest to nauka przez praktyczne 
działanie i doświadczenie. Zapewniamy realizację obowiązującej podstawy programowej, zbudowanej wokół treści wynikających 
z Pedagogiki Montessori oraz indywidualnych zainteresowań młodzieży. Edukacja w takiej formie przyczynia się do rozwoju 
wychowanka we wszystkich obszarach, rozbudzania naturalnej ciekawości świata, a także kreowania wzajemnego szacunku i 
współpracy. Powyżej opisany obszar działalności Fundacji realizuje cel statutowy upowszechniania wiedzy o alternatywnych 
metodach edukacyjnych.

6. W grudniu 2021r, przekazano darowiznę zgodnie ze statutem Fundacji  §5. pkt. 1 podpunkt 1) i 3) w formie refinansowania 
kosztów pokrytych na wyłożeniem niecki basenu rehabilitacyjnego dla dzieci do terapii i nauki pływania dla niemowląt do żłobka 
przy ul. Królowej Bony 2 w Warszawie. Fundacja wsparła również ww. placówkę darowizną w styczniu 2021r. poprzez 
refinansowanie części kosztów poniesionych na prace hydrauliczne i remontowo-wykończeniowe, modernizację instalacji 
elektrycznej i opracowanie projektu architektonicznego, a także darowizną przekazaną w sierpniu 2021 roku celem 
refinansowania kosztów fv 8/8/2021 dot. prac ogrodowych. Wyżej wymieniona pomoc spełnia cel statutowy wsparcia placówek 
oświatowych i upowszechniania wiedzy o alternatywnych metodach edukacyjnych.

7.  Wolontariat Szkolny działający przy liceum nr 292 LO, którego organem prowadzącym jest Fundacja "Daj mi czas", 
zorganizował w 2021 roku wiele akcji charytatywnych, takich jak m.in.:
- W dniu 31 stycznia 2021 r. odbył się 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W szeregach wolontariuszy WOŚP stanęli 
jak co roku uczniowie Niepublicznego LO Montessori w Warszawie. Uczniowie założyli również eSkarbonki, będące formą 
wsparcia akcji przez Internet. Mimo chłodu z „ciepłem w serach” zbieraliśmy środki na zakup sprzętu dla dziecięcej laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głów. Współpraca z organizacją, którą założył Pan Jurek Owsiak wpłynęła na wzrost społecznej 
integracji i aktywności prospołecznej naszych wolontariuszy. 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 2021 roku Szkolne Koło Wolontariatu i Wolontariat licealny w porozumieniu z T-Mobile Polska S.A. i Fundacją Daj Herbatę, 
uczestniczył (jak w ubiegłych latach) 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 poniedziałki). Posiłki i kanapki rozdawane były na Dworcu Centralnym w Warszawie przez wolontariuszy z 
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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

Fundacji „Daj mi czas” prowadzącej liceum nr 292 LO. 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 wykluczeniu 
społecznemu, "pokonywanie" uprzedzeń i stereotypów wśród młodzieży szkolnej, która uczestniczyła w ww. inicjatywie.
-22 kwietnia 2021 r. wolontariusze z naszego liceum wzięli udział w "Międzynarodowym Dniu Ziemi" czyli najważniejszym 
święcie ekologicznym w roku. Nakłanialiśmy do oderwania się od elektroniki i wizyty w lesie czy parku. Promowaliśmy postawy 
proekologicznych poprzez zachęcanie do spojrzenie na piękno otaczającej nas przyrody, zatrzymania się na chwilę i głębszej 
refleksji na temat piękna przyrody.
-Uczniowie naszego Liceum Montessori pomagali uczniom klasy VIII szkoły podstawowej poprzez zorganizowanie w 2021 roku 
warsztatów fizycznych. Akcja „Starsi pomagają młodszym” dotyczyła również dzieci z przedszkola, które zostały zaproszone do 
liceum na bezpłatne warsztaty chemiczne przygotowane przez młodzież i wolontariuszy z naszego liceum. Ta akcja była okazją 
dla dzieci uczestniczących w projekcie na ukształtowanie postawy opiekuńczej. To doskonała próba sił uczniów w roli 
edukatorów i opiekunów.
-We wrześniu, październiku i listopadzie 2021 roku prowadziliśmy w Niepublicznym LO Montessori w Warszawie zbiórkę karmy i 
innych potrzebnych artykułów na rzecz zwierząt ze Stowarzyszenia Koty Prezesowej z Brwinowa. Pośrednim celem akcji było 
kreowanie postawy opiekuńczości oraz edukacja młodzieży w zakresie właściwego podejścia do zwierząt.
- Uczniowie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Montessori w Warszawie w ramach programu ponadnarodowej 
mobilności uczniów POWER  w 2021 roku realizowali projekt "Stop z plastikiem w szkole". Celem było uwrażliwienie młodzieży 
na globalny problem - zanieczyszczenia planety plastikiem, diagnoza sytuacji oraz poszukiwanie możliwych rozwiązań w 
warunkach szkolnych. Projekt POWER miał międzynarodowy charakter. Młodzież z Liceum Montessori prowadzonego przez 
Fundację „Daj mi czas” we wrześniu i październiku 2021r. udała się na wymianę do Portugalii. Zachęcaliśmy młodzież z 
Barcelony do zmiany nawyków oraz zaprzestania używania plastiku. Promowaliśmy hasła przewodnie: „Szkoła bez plastiku”. 
„Walczyliśmy” z globalnym problemem zanieczyszczenia naszej planety plastikiem na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego w 
Portugalii. Poprzez edukację, pokazanie postawy proekologicznej, zbieranie śmieci znaleźliśmy sposób, by przekonać młodych 
ludzi, takich jak nasi wolontariusze z liceum, że śmiecenie ma negatywny wpływ na naszą planetę. Plastik to poważny problem i 
ogromne zagrożenie dla kolejnych pokoleń, dlatego warto minimalizować jego zakup i użycie oraz segregować go w prawidłowy 
sposób we wszystkich miejscach na świecie, w tym również w szkołach.
- Pod koniec 2021 roku udzieliliśmy wsparcia Fundacji „Daj Herbatę”. Zbieraliśmy artykuły ubrania zimowe - ciepłą odzież dla 
kobiet i mężczyzn w kryzysie bezdomności. Udział w tej inicjatywie miał na celu nie tylko przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i "pokonywanie" uprzedzeń, ale również kreowanie postawy altruizmu i „otwartego serca” na potrzeby osób 
biednych i bezdomnych.
-W grudniu 2021 roku na naszą prośbę z okazji „Mikołajek” podopieczni domu Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej przy ul. 
Traktorzystów w Warszawie-Ursus (osoby w kryzysie bezdomności) 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 prospołecznych.

8. Fundacja uznając pedagogikę Montessori jako alternatywną metodę edukacyjną w lipcu 2021r. przekazała (zgodnie z §5 pkt.1 
i 3 statutu) darowiznę celem wsparcie finansowego prac budowlanych, remontowo- wykończeniowych i zakupu mebli do żłobka 
ul. Królowej Bony 2, refinansowania zakupu rolet i laptopów dla uczniów do Szkoły nr 73SPN oraz refinansowania zakupu 
pomocy edukacyjnych do Przedszkola nr 105PN zgodnie z umową darowizny z 12.07.2021r. Powyższa pomoc realizuje cel 
statutowy wsparcia placówek oświatowych i upowszechniania wiedzy o alternatywnych metodach edukacyjnych.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Stowarzyszenie Koty Prezesowej z Brwinowa

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

7

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

Zorganizowanie zbiórki na rzecz Pani Yuliyi i jej 
córki. U Pani Yuliyi H. nieoczekiwanie 
zdiagnozowano nowotwór układu oddechowego 
oraz niedoczynność kory nadnerczy. Kobieta nie 
może pracować i w związku z powyższym nie ma 
wystarczających środków finansowych na 
utrzymanie siebie i córki. Jej córka –Veronika 
natomiast cierpi na nawracające 
odmiedniczkowe ostre zapalenie nerek, 
krwinkomocz, zaburzenie czynności pęcherza i 
jelit oraz niedoczynność kory nadnerczy i jest 
zmuszona do samocewnikowania się. 
Dodatkowo dziewczynka ma wskazania do 
operacji obu stóp w związku z naroślami 
kostnymi. Z sukcesem w Fundacji "Daj mi czas" 
zorganizowano zbiórkę koleżeńską w formie 
"Świątecznej paczki" z potrzebnymi artykułami 
dla kobiet oraz zbiórkę środków pieniężnych w 
formie wpłat na specjalnie utworzone celowe 
konto bankowe- zebrano kwotę 4047zł. Ponadto 
Fundacja ze środków statutowych postanowiła 
wesprzeć Panią Yulię przekazując (co miesiąc 
począwszy od listopada 2021r.) przez okres 
sześciu miesięcy kwotę w wysokości 1000zł.

88.99.Z 0,00 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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2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

-Rada Fundacji „Daj mi czas”, zgodnie z §5 pkt. 9 
oraz §5 pkt. 1 statutu „udzielanie pomocy 
szkołom, przedszkolom i innym placówkom 
wychowawczo-oświatowym” przyznała w 2021r. 
środki finansowe na rzecz pokrycia czesnego 5 
dzieci z placówek oświatowych, w wys. 
12598,40zł, których rodzice znaleźli się z złej syt. 
materialnej. 
-Zebrana z 1% podatku kwota w wys. 6043,60zł 
została rozdysponowana celem refinans. 
czesnego za X i XI 2021 roku dwóch dziewczynek 
z placówek edukacyjnych, których rodzice w 
okresie pandemii koronawirusa stracili źródła 
dochodu.
-W XII 2021r. przekazano darowiznę (statut 
Fundacji §5. pkt. 1 podpk. 1) i 3)) poprzez 
refinans. kosztów F21/12/2014 celem wyłożenia 
niecki basenu rehabilitacyjnego do terapii i nauki 
pływania dla niemowląt do żłobka przy ul. 
Królowej Bony 2 w Warszawie. Fundacja wsparła 
również ww. placówkę w I.2021r. poprzez 
refinans. części kosztów poniesionych na prace 
hydrauliczne i wykończeniowe, modernizacją 
instalacji elektr. i opracowanie projektu 
architektonicznego, a także przekazując w VII 
2021r. darowiznę celem refinans. faktury 
8/8/2021 dot. prac ogrodowych.
-W VII.2021r. Fundacja "Daj mi czas" przekazała 
darowiznę celem wsparcie finansowego prac 
budowlanych, wykończeniowych i zakupu mebli 
do żłobka ul. Królowej Bony 2, refinans. zakupu 
rolet i laptopów do Szkoły nr 73SPN oraz 
refinans. zakupu pomocy edukacyjnych do 
Przedszkola nr 105PN

85.60.Z 6 043,60 zł
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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 liceum nr 292 LO 
prowadzonego przez Fundację "Daj mi czas" w 
2021r.:
- Udział w 29 finał WOŚP. Zbieraliśmy środki na 
zakup sprzętu dla dziecięcej laryngologii i 
diagnostyki głów.
- W 2021 r. Wolontariat licealny uczestniczył w 
projekcie „Przystanek posiłek”- gotowanie dla 
bezdomnych. Kanapki rozdawane były przez 
naszych wolontariuszy na Dworcu Centralnym w 
Warszawie.
-22 IV 2021 r. wolontariusze z naszego liceum 
wzięli udział w Międzynarodowym Dniu Ziemi.
-Akcja w 2021r. „Starsi pomagają młodszym”- 
wolontariusze z naszego Liceum Montessori 
pomagali uczniom klasy VIII SP poprzez 
zorganizowanie warsztatów fizycznych oraz 
dzieciom z przedszkola, które zostały zaproszone 
na warsztaty chemiczne.
-We IX, X i XI 2021 r. prowadziliśmy w 
Niepublicznym LO Montessori w Warszawie 
zbiórkę karmy i innych potrzebnych artykułów na 
rzecz zwierząt ze Stowarzyszenia Koty 
Prezesowej z Brwinowa. 
- Uczniowie Niepublicznego LO Montessori w 
Warszawie w ramach programu 
ponadnarodowej mobilności uczniów POWER w 
2021 roku realizowali projekt "Stop z plastikiem 
w szkole". 
- Pod koniec 2021 r. udzieliliśmy wsparcia 
Fundacji „Daj Herbatę” poprzez zbiórkę ciepłej 
odzieży dla  bezdomnych kobiet i mężczyzn.
-W XII 2021 r. z okazji Mikołajek dzięki naszym 
uczniom udało się zakupić upominki dla 
podopiecznych Kamiliańskiej Misji Pomocy 
Społecznej, którzy znaleźli się w kryzysie 
bezdomności.

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, które zapewniają zgodnie z 
założeniami pedagogicznymi Marii 
Montessori prawdziwą indywidualizację. 
Każdy uczeń pracuje wg 
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 
2021 roku 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 oraz kameralność. Ze 
szczególny zaangażowaniem nauczyciele 
podchodzą do uczniów, którzy mają większe 
trudności w nauce na podstawie zaleceń 
zawartych w opiniach lub orzeczeniach. W 
2021r. naszym celem stało się również 
pokazanie wagi ekologii. W ramach POWER 
upowszechnialiśmy projekt "Stop z 
plastikiem w szkole".

85.31.B 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
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6 043,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 723 286,85 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 1 989 460,92 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 733 540,45 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 061 842,06 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 194 042,01 zł

d) przychody finansowe 36,40 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 260 130,47 zł

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 48.99.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.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

79 790,00 zł

0,00 zł

643 496,85 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 0,00 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 6 043,60 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 043,60 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 032 886,81 zł 6 043,60 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

152 330,60 zł 6 043,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

106 312,51 zł

1 703,60 zł

1 409 943,15 zł

362 596,95 zł 0,00 zł

1 Cała zebrana z 1% podatku za 2020r. kwota w wysokości 6043,60zł została rozdysponowana przez 
Fundację "Daj mi czas" celem refinansowania czesnego za X i XI 2021 roku dwóch dziewczynek z 
placówek edukacyjnych, których rodzice podczas pandemii koronawirusa stracili źródła dochodu, 
znaleźli się w bardzo złej sytuacji materialnej i zgłosili prośbę o wsparcie finansowe edukacji dzieci 
do organu prowadzącego ww. placówkę oświatową oraz otrzymali wsparcie zgodnie z uchwałami 
Fundacji „Daj mi czas” z 2021r.

6 043,60 zł

1 Pomoc materialna w zakresie edukacji dzieci, których rodziny doświadczyły negatywnych skutków 
pandemii oraz wsparcie finansowe osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

6 043,60 zł

0,00 zł

w 
tym:

60,00 zł

100,00 zł

0,00 zł

4 050,00 zł

0,00 zł

1 061 878,46 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)

194 042,01 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 581 209,85 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 061 842,06 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 87 729,50 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

30 osób

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 87 729,50 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

87 729,50 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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

13,28 etatów

9 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)

28 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

8 osób

20 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 955 450,93 zł

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

880 806,88 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 

74 644,05 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)

3 304,66 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 433,72 zł

28 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)

15 osób

w 
tym:

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

15 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

25 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

746 261,39 zł

581 078,52 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

165 182,87 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 209 189,54 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 763 634,92 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 117 171,96 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

6 746,00 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

6 582,00 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 21 165,49 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)

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

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

1 -Dotacja z m.st. Warszawa 
na uczniów szkoły 
(Niepublicznego Liceum 
Ogólnokształcącego 
Montessori w Warszawie) 
przekazana w 2021r.  -
Dotacja z "Rządowego 
programu wsparcia uczniów 
niepełnosprawnych w formie 
dof. podręczników" - Dotacja 
dot. organizacji 
dodatkowych zajęć 
wspomagających dla 
uczniów

1) Dotacja z m.st. Warszawa na 
uczniów szkoły (Niepublicznego 
Liceum Ogólnokształcącego 
Montessori w Warszawie) 
przekazana w 2021r. 
(631854,72zł), 2) Dotacja z 
"Rządowego programu 
wsparcia uczniów 
niepełnosprawnych w formie 
dof. podręczników" (1142.13zł), 
3) Dotacja dot. organizacji 
dodatkowych zajęć 
wspomagających dla uczniów 
(10500zł).

Miasto Stołeczne Warszawa 643 496,85 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

2 433,72 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

2 433,72 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych §5 pkt.1 statutu „udzielanie 
pomocy szkołom, 
przedszkolom i innym 
placówkom wychowawczo-
oświatowym".
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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)

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

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

2022-10-14
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