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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-06-23

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica BOHATERÓW 
WARSZAWY

Nr domu 1 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 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 ZARZADU TAK

DOROTA MARIA 
ROTOWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU TAK

DARIUSZ SKORUPKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

BARBARA SOKOŁOWSKA 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

DARIUSZ JAN OSKROBA KOMISJA REWIZYJNA TAK

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 gimnazjum
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) Przez cały 2016 rok Fundacja "Daj mi czas" prowadziła zbiórkę publiczną nr 2015/3601/OR pod 
nazwą "BUDUJEMY PRZEDSZKOLE W NYAKINAMA - RWANDA", której celem jest finansowanie budowy 
przedszkola w Nyakinamie -Rwanda na terenie zgromadzenia misyjnego Księży Marianów. W planach 
mamy przedszkole, w którym zajęcia będą się odbywały zgodnie z założeniami pedagogicznymi M. 
Montessori. Budowa tej placówki jest możliwa tylko dzięki zbieranym przez naszą Fundację środkom. W 
listopadzie 2016 roku zdecydowaną większość zebranych funduszy w wysokości 11 tys. USD 
przekazaliśmy Zgromadzeniu Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP tytułem zakupu ziemi pod 
budowę przedszkola w Rwandzie.

2) Fundacja "Daj mi czas" powołała Szkolne Koło Wolontariackie działające przy placówkach 
współpracujących i podległych Fundacji, aktywność wolontariuszy objęła w 2016 roku:
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

- 10 stycznia 2016 roku wolontariusze uczestniczyli w 24 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
zbieraliśmy pieniądze "na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla 
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów". 
- W lutym 2016 roku uczestniczyliśmy w zbiórce karmy dla zwierzaków ze Schroniska na Paluchu;
- W marcu 2016 roku zorganizowaliśmy „Kiermasz wielkanocny”, z którego dochód zasilił zbiórkę na 
rzecz budowy Przedszkola w Afryce;
-W marcu przekazaliśmy Integracyjnemu Odśrodkowi Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy Prawniczej 
54 w Warszawie dary rzeczowe w formie artykułów spożywczych o wartości 615,71zł;
-Podczas konferencji Polskiego Instytutu Montessori, która miała miejsce w kwietniu 2016 roku 
przeprowadziliśmy zbiórkę funduszy na projekt „Rwanda”;
- Zbieraliśmy dary dla Domu Samotnej Matki w Brwinowie w kwietniu i maju 2016 roku. Zbiórka 
dotyczyła środków czystości dla Maluchów, produktów żywnościowych dla niemowląt oraz dla ich 
mam, artykułów szkolnych dla dzieci oraz innych niezbędnych produktów. Za życzliwość i pomoc 
poprzez wsparcie działania na rzecz matek i ich pociech przebywających w Domu "Nazaret" 
otrzymaliśmy list z podziękowaniami;
- Na X Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Fundację "Daj mi czas" w czerwcu 2016 roku 
wolontariusze pomagali w organizacji loterii fantowej i sprzedaży galaretek, z których dochód został 
przekazany na pomoc w budowie przedszkola w Rwandzie;
- Przez cały 2016 roku kontynuowaliśmy współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Warszawy Ursus, 
a głównie Domem Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Walerego Sławka w Warszawie poprzez wsparcie 
osób starszych w rozmowie, pomoc w życiu codziennym i czytanie osobom starszym. Współpraca z 
Domem Seniora oparta była o autorski program. Najmilej wspominamy Wigilię u Seniorów, która miała 
miejsce w grudniu 2016r. Nie obyło się bez łez i wzruszeń. Świetlica szkolna przygotowała dla 
"starszych" przyjaciół drobne upominki, za które seniorzy podziękowali szczerym uśmiechem i mocnym 
uściskiem. 
-Przeprowadziliśmy zbiórkę zabawek dla dzieci z oddziałów onkologii dla Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego w Warszawie;
-Uczestniczyliśmy w 2016r. w II charytatywnej zbiórce "Pieluszka dla Maluszka" na rzecz Kliniki 
Neurologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Nasz udział został 
potwierdzony dyplomem z podziękowaniami dla naszej placówki za zaangażowanie w tą inicjatywę;
-Zorganizowaliśmy akcję „karma i zabawka dla psiaka” w ramach współpracy ze schroniskiem dla 
zwierząt „Punkt Adopcyjny w Pruszkowie”
- W grudniu 2016 roku wolontariat przyłączył się do ogólnopolskiej akcji "Góra grosza”- ta inicjatywa 
przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, ze względu na ogromną frekwencję wolontariuszy. Zebrane 
pieniądze w kwocie 207,60 zł zostały przekazane do organizatora ,,Towarzystwa Nasz Dom’’.  
Uświadomiliśmy sobie, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na 
rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. 
-Stałe akcje, w które przez 2016 rok i nadal jest zaangażowane Szkolne Koło Wolontariatu to  „Korek dla 
Mikołaja” oraz „ Karma dla zwierzaka”. Jeżeli chodzi o akcję KOREK, to chłopiec o imieniu Mikołaj, dla 
którego zaangażowaliśmy się w to przedsięwzięcie serdecznie dziękował wolontariuszom za pomoc w 
zakupie nowego sprzętu. Dzięki naszemu wsparciu chłopiec kontynuuje rehabilitację a także korzysta z 
kilku nowych udogodnień takich jak specjalny rower i wózek z napędem. Karma dla zwierzaka jest akcją 
ciągle żywą, gdyż przynajmniej raz na kwartał zawozimy karmy, koce i materace do schroniska dla 
zwierząt w Pruszkowie;
-Fundusze zebrane z zorganizowanego w grudniu 2016 roku "Kiermaszu świątecznego" zostały 
przekazane na budowę przedszkola w Rwandzie. Dzieci, rodzice i nauczyciele mieli możliwość zakupić 
prace plastyczne, przepyszne kruche ciasteczka oraz prace z konkursu szkolnego” 
BOŻONARODZENIOWE DEKORACJE SZTUKA RODZINNA” . Udało nam się zebrać ponad 572 zł!!! 
Dziękujemy:) 
 
3) Przez cały rok 2016 zarząd i kadra pedagogiczna Fundacji Daj mi czas koordynowała i realizowała z 
zaangażowaniem zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 15 mies.-3 lata Montessori dla Maluchów/ 
Montessori dla Przedszkolaków i uczniów kl I-III Gimnazjum nr 105 GN. Zajęcia w wymienionych 
placówkach prowadzone są zgodnie z wskazówkami pedagogicznymi Marii Montessori.

4) , Rada Fundacji zgodnie z §5 statutu tzn. „udzielanie pomocy szkołom, przedszkolom i innym 
placówkom wychowawczo-oświatowym” w 2016 roku. przekazała wybranym placówkom oświatowych 
cześć środków własnych jak i środki uzyskane z tytułu 1% podatku za 2015 rok  przekazanych przez 
darczyńców w 2016 roku.

Fundacja sfinansowała zakup bramy oraz wykładziny do Podstawowej Szkoły nr 73/SPN. Fundacja 
przyznała obdarowanej szkole środki, które zostały spożytkowane na pokrycie kosztów zakupu od firmy 
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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)

500

10

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

Schronisko dla zwierząt na Paluchu, Schronisko dla zwierząt "Punkt adopcyjny w Pruszkowie"

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

ISKRA S.C bramy wjazdowej w kwocie 16708,80 zł. oraz zakupu wykładziny do ww. szkoły z firmy 
Komfort w dniu 15.12.2016r. oraz 23.12.2016r. w kwocie 2927,46 zł; 

Kwota w wys. 14,000 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez rodziców Aleksandra K. została 
przeznaczona przez Fundację "Daj mi czas" na rzecz pokrywania koszty edukacji dziecka w Podstawowej 
Szkole nr 73/SPN w Warszawie w zakresie czesnego i kosztów wyżywienia ucznia; 

Kwota w wys. 6924,90 zł została przekazana Przedszkolu nr 105/PN w Warszawie celem sfinansowania 
faktury nr FV/16/00/230 z firmy Muller Jelcz-Laskowice Sp. Zoo. z dnia 30.06.2016r. dotyczącej zakupu i 
montażu karuzeli dla dzieci na terenie podwórka przy przedszkolu; Kwota w wys. 12 645,25 zł pokryje 
koszty faktur wystawionych przez firmę MEDIA MARKT POLSKA Sp. Z.O.O nr 60304572 z dnia 
30.08.2016r. na kwotę 5596,00 zł. oraz część kosztów w wys. 7049,52 zł dot. FV nr 60401398 
wystawionej dnia 30.08.2016r. na zakup laptopów dla uczniów Podstawowej Szkoły Nr 73/SPN w 
Warszawie.

5) Fundacja "Daj mi czas" uczestniczyła po raz siódmy w dobrze znanej wszystkim akcji "Szlachetna 
Paczka", która odbywa się w grudniu 2016 roku i jest koordynowana przez Stowarzyszenie Wiosna. Po 
sukcesie w latach poprzednich (zebraliśmy 100% produktów dla wybranej przez nas rodziny) 
postanowiliśmy i teraz włączyć się w tę wspaniałą inicjatywę. Pomogliśmy 40-letniej Pani Ewelina, 
kobiecie bezrobotnej i samotnie wychowującej 15-letniego Marcina i 12-letnią Annę. Rodzina na 
utrzymuje się jedynie z zasiłku w wysokości 710 zł oraz 500 zł z programu "500+". Ojciec nie płaci 
alimentów I nie utrzymuje kontaktów z rodziną. Zaopatrzyliśmy rodzinę w najpotrzebniejsze rzeczy, a 
mianowicie artykuły spożywcze i środki czystości a także artykuły szkolne, odzież i obuwie na zimę dla 
całej rodziny. Zakupiliśmy dodatkowo prezenty, które umiliły Pani Ewelinie i jej dzieciom świąteczny 
czas.
   
6) Doceniając wagę sportu i rozwijania pasji z nim związanych wśród dzieci – jako niezmiernie ważny dla 
ich prawidłowego rozwoju (nie tylko fizycznego) Fundacja „Daj mi czas" realizowała w 2016 roku, tak 
jak w latach minionych, program zajęć żeglarskich dla dzieci w wieku szkolnym w ramach sekcji 
żeglarskiej przy Szkole Podstawowej nr 73SPN. Zajęcia odbywały się w formie zajęć teoretycznych a w 
okresie maj-czerwiec również zajęć praktycznych (pływań) na Zalewie Zegrzyńskim, co pozwoliło 
rozwinąć u uczestników umiejętność współpracy w grupie, wytrwałość oraz kreatywność. Te zajęcia 
zapewniły uczniom harmonijny rozwój intelektualny i "zaszczepiły" nawyki aktywności ruchowej.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Rada Fundacji zgodnie z 
§5 statutu tzn. 
„udzielanie pomocy 
szkołom, przedszkolom 
i innym placówkom 
wychowawczo-
oświatowym” 
sfinansowała zakup 
bramy oraz wykładziny 
do Podstawowej Szkoły 
nr 73/SPN. Fundacja 
przyznała obdarowanej 
szkole środki, które 
zostały pokryły koszty 
zakupu od firmy ISKRA 
S.C bramy wjazdowej w 
kwocie 16708,80 zł. 
oraz zakupu wykładziny 
do ww. szkoły z firmy 
Komfort w dniu 
15.12.2016r. oraz 
23.12.2016r. w kwocie 
2927,46 zł;

Kwota w wys. 14,000 zł 
zgodnie z wnioskiem 
złożonym przez 
rodziców Aleksandra K. 
została przeznaczona 
na rzecz edukacji 
dziecka w Podstawowej 
Szkole nr 73/SPN w 
Warszawie w zakresie 
czesnego i kosztów 
wyżywienia ucznia;

Kwota w wys. 6924,90 
zł została przekazana 
Przedszkolu nr 105/PN 
w Warszawie celem 
sfinansowania faktury 
nr FV/16/00/230 z 
firmy Muller Jelcz-
Laskowice Sp. Zoo. z 
dnia 30.06.2016r. dot. 
zakupu i montażu 
karuzeli dla dzieci na 
terenie podwórka przy 
przedszkolu;

Kwota w wys. 12 
645,25 zł pokryje koszty 
faktur wyst. przez firmę 
MEDIA MARKT POLSKA 
Sp. Z.O.O nr 60304572 z 
dnia 30.08.2016r. na 
kwotę 5596,00zł. oraz 
część kosztów w wys. 
7049,52zł dot. FV nr 
60401398 na zakup 

85.60.Z

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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laptopów dla uczniów 
Szkoły Nr 73/SPN w 
Warszawie.

Kwota w wys. 5000zł 
została przekazana do 
30.06.2016r. 
obdarowanej Szkole 
73/SPN jako wsparcie 
realizacji celów 
statutowych przyjętych 
przez Fundację „Daj mi 
czas” /statut § 4 pkt. 2 
podpunkt 2) i 4) i 5)

promocja i organizacja 
wolontariatu

Rada Fundacji już w 
październiku 2013 roku 
powołała "Szkolne Kolo 
Wolontariatu, którego 
celem jest m.in. jest 
zakrzewienie u dzieci i 
młodzieży poprzez 
włączanie się w akcje 
charytatywne postawy 
otwartości na pomoc 
drugiemu człowiekowi i 
innym potrzebującym. 
Akcje zorganizowane w 
okresie I-XII 2016 roku 
przez Szkolne Koło 
Wolontariatu:

-Udział w Wielkiej 
Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy- zbiórka do 
puszek kwestowych;

-Wyjścia młodzieży do 
Domu Seniora;

-Akcja „Korek dla 
Mikołaja”;

-Zbiórka karmy dla 
zwierzaków dla 
"Schroniska na 
Paluchu”;

-Udział w akcji 
"Szlachetna Paczka";

-Kiermasz wielkanocny, 
z którego dochód 
przeznaczono na 
budowę przedszkola w 
Afryce;

-Zbiórka darów dla 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej;

-Uczestnictwo w 
konferencji 

88.99.Z
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zorganizowanej przez 
Polski Instytut 
Montessori- zbiórka 
funduszy na projekt 
„Rwanda”;

-Zbiórka darów dla 
Domu Samotnej Matki 
w Brwinowie;

- Udział w X Pikniku 
Rodzinnym- pomoc w 
loterii fantowej, 
sprzedaż galaretek, z 
których dochód 
przeznaczono budowę 
przedszkola w 
Rwandzie;

-Zbiórkę zabawek dla 
dzieci z oddziałów 
onkologii dla 
Samodzielnego 
Publicznego Szpitala 
Klinicznego w 
Warszawie;

-Zorganizowaliśmy 
akcję „karma i zabawka 
dla psiaka” w ramach 
współpracy ze 
schroniskiem dla 
zwierząt „Punkt 
Adopcyjny w 
Pruszkowie;

- W grudniu 2016 roku 
wolontariat przyłączył 
się do ogólnopolskiej 
akcji "Góra grosza”.

działalność charytatywnej Jesteśmy przekonani, 
że jedyną szansą na 
wykształcenie elity 
umysłowej, która 
przyczyni się do 
poprawy ogólnej 
sytuacji kraju jest 
inwestowanie w 
odpowiednią edukację 
dzieci już od 
najmłodszych lat. 
Pomocą należy objąć 
dziećmi już w wieku 
przedszkolnym 
zapewniając im nie 
tylko troskliwą opiekę, 
dając szansę na 
beztroskie dzieciństwo, 
ale również organizując 
odpowiednie zajęcia 
dydaktyczne (w duchu 
pedagogiki Marii 

88.99.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Montessori). Dlatego 
też, Fundacja "Daj mi 
czas" w 2015 roku we 
współpracy ze 
Zgromadzeniem Księży 
Marianów podjęła 
inicjatywę budowy 
przedszkola w 
Nyakinama, aby 
zapewnić dostęp dzieci 
z tej miejscowości do 
nauki. Przez cały 2016 
rok Fundacja "Daj mi 
czas" prowadziła 
zbiórkę publiczną nr 
2015/3601/OR pod 
nazwą "BUDUJEMY 
PRZEDSZKOLE W 
NYAKINAMA - 
RWANDA", której 
celem jest 
finansowanie budowy 
tej placówki oświatowej 
dla najmłodszych dzieci 
na terenie 
zgromadzenia 
misyjnego Księży 
Marianów. 
Dzięki wsparciu 
finansowemu 
darczyńców pod koniec 
listopada 2016 roku 
udało nam się 
zrealizować pierwszy 
etap inwestycji, czyli 
zakup działki pod 
budowę przedszkola. 
Na ten cel 
przeznaczyliśmy 
większość zebranych 
funduszy, a dokładnie 
11 tys. USD, które 
przekazaliśmy 
Zgromadzeniu Księży 
Marianów 
Niepokalanego 
Poczęcia NMP tytułem 
zakupu ziemi.

Druk: MPiPS 8



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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzone zajęcia dla 
uczniów klas I-III 
Gimnazjum nr 105 GN 
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, 
liczących do 16 
uczniów. Na zajęcia 
grupowe, w tym część 
lekcji przedmiotowych, 
a w szczególności języki 
obce, uczniowie są 
dzieleni na mniejsze 
grupy – także między-
klasowo. Naszym 
głównym zadaniem w 
2016 roku (podobnie 
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 oraz na 
podstawie własnych 
diagnoza z obserwacji 
młodzieży.

85.31.Z
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Fundacja "Daj mi czas" 
jest organem 
prowadzącym zajęcia 
Montessori dla 
Maluchów/ Montessori 
dla Przedszkolaków w 
placówce przy ul. 
Prawniczej 58 w 
Warszawie Ursus. 
Edukacja dla grupy 
wiekowej od 15 msc. do 
3 lat oparta jest na 
autorskim programie 
Montessori dla 
Maluchów 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. Prace 
indywidualną 
uzupełniają różnorodne 
aktywności grupowe.

88.91.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Podległe Fundacji 
placówki od wielu lat 
przyjmują grupy 
studentów na praktyki, 
prowadzą szkolenia z 
zakresu pedagogiki 
Montessori dla Rad 
Pedagogicznych, a 
także wiele warsztatów 
dla Nauczycieli, 
Rodziców oraz 
wszystkich, którym 
bliskie są zagadnienia 
związane z rozwojem i 
edukacją dzieci oraz 

85.60.Z
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poszerzaniem własnym 
kwalifikacji i 
kompetencji w tym 
zakresie. W 2016r. 
Fundacja 
przeprowadziła m.in. 
Kurs wprowadzający do 
Pedagogiki M. 
Montessori, który odbył 
się w okresie sierpień - 
październik 2016r. W 
wymiarze 68 godzin 
dydaktycznych.

Szkolenie przeznaczone 
było dla nauczycieli, 
asystentów nauczyciela 
oraz specjalistów 
pracujących  lub 
zamierzających 
pracować w 
placówkach 
montessoriańskich, nie 
mających jeszcze 
doświadczenia w pracy 
tą metodą lub chcących 
uporządkować swoją 
dotychczasową wiedzę 
z tego zakresu. 
Szkolenie stanowi 
obszerne 
wprowadzenie w 
koncepcję 
pedagogiczną M. 
Montessori, jako 
niezbędną podbudowę 
do pracy z Materiałem 
Montessori. Dzięki 
połączeniu 
wieloletniego 
doświadczenia w pracy 
z dziećmi metodą Marii 
Montessori oraz  
międzynarodowym 
kontaktom z 
placówkami na całym 
świecie (m.in. USA, 
Niemcy, Holandia, 
Francja) nasi 
wykładowcy łączyli 
podczas zajęć 
doskonałą znajomość 
specyfiki polskiego 
systemu edukacji oraz 
uwarunkowań z nim 
związanych. Kurs został 
dofinansowany w w 
100% dla dziesięciu 
kursantów ze Szkoły nr 
73 SPN oraz 
Przedszkola nr 105 PN.
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5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

94.99.Z Prowadzenie parkingu całodobowego przy ul. 
Bohaterów Warszawy 1 ( po zmianach Tomcia 
Palucha 25) w Warszawie Ursus.
Opis/Klasyfikacja: Działalność pozostałych 
organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. Fundacja od 28 
listopada.2012 roku prowadzi parking, który jest 
całodobowo strzeżony. Parking przeznaczony 
jest dla mieszkańców sąsiadujących osiedli oraz 
wszystkich osób zainteresowanych 
pozostawienie samochodu/motoru/w
łódki/przyczepy. Pojazdy są pod nadzorem 
całodobowym. W nocy parking jest oświetlony. 
Teren jest ogrodzony oraz przy wjeździe 
znajduje się szlaban i budka stróża parkingu 
pełniącego dyżur.

47.99.Z Sprzedaż detaliczna i hurtowa książki pt. 
Konserwatorium Malucha autora Philippe 
Kaczmarek.
Opis: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona 
poza siedzibą sklepową, straganami i 
targowiskami.
Treści książki "Konserwatorium Malucha" 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 oraz innych znaków 
muzycznych. Niezwykle kolorowa, pełna 
naklejek i obrazków książeczka zachęca dziecko 
do stopniowego poznawania świata muzyki. 
Książkę poleca Polski Ośrodek Edukacji 
Montessori.

46.49.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.

Druk: MPiPS 12
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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) 2,005,728.53 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 84,511.34 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,388,428.34 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 136,644.22 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 396,144.63 zł

0.00 zł

0.00 zł

299,120.07 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 95,856.20 zł

0.00 zł

95,856.20 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,577,266.70 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)

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 33,485.56 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 33,485.56 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 299,120.07 zł
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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 -15,034.47 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -228,086.77 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 114,792.22 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: 1,737,912.92 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

99,545.81 zł 0.00 zł

1,616,515.11 zł 0.00 zł

21,852.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Kwota w wys. 14,000 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez rodziców Aleksandra K. została 
przeznaczona na rzecz pokrywania koszty edukacji Aleksandra w Podstawowej Szkoły Nr 73/SPN 
w Warszawie w zakresie czesnego i kosztów wyżywienia;

14,000.00 zł

2 Kwota w wys. 5596,00zł. (słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 00/100 
groszy) pokryje koszty FV nr 60304572 z dn. 30.08.2016r. wystawionej przez firmę MEDIA MARKT 
POLSKA Sp. Z.O.O na zakup laptopów dla uczniów Podstawowej Szkoły Nr 73/SPN w Warszawie;

5,596.00 zł

3 Kwota w wys. 6924,90zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote i 90/100 
groszy) zostanie przekazana Przedszkolu nr 105/PN w Warszawie celem sfinansowania faktury nr 
FV/16/00/230 z firmy Muller Jelcz-Laskowice Sp. Zoo. z dn. 30.06.2016r. dotyczącej zakupu i 
montażu karuzeli dla dzieci na terenie podwórka przy przedszkolu;

6,924.90 zł

4 Kwota w wys. 7049,52zł (słownie: siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych i 52/100 groszy) 
pokryła część kosztów FV nr  60401400 wystawionej dn. 30.08.2016r. przez firmę MEDIA MARKT 
POLSKA Sp. Z.O.O na zakup laptopów dla uczniów Niepublicznego Gimnazjum nr 105 GN w 
Warszawie.

7,049.52 zł

1 Kwota 14 000zł. została przeznaczona na rzecz pokrywania koszty edukacji ucznia uzdolnionego 
sportowo -Aleksandra K. (zgodnie z wnioskiem Rodziców) w Podstawowej Szkoły Nr 73/SPN w 
Warszawie w zakresie czesnego i kosztów wyżywienia w ww. placówce.

14,000.00 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 114,792.22 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

34.0 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)

28.6 etatów

11.0 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

267,815.61 zł0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 15



3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

6.00 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

6.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,479,181.94 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,318,718.31 zł

1,056,038.66 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

224,117.10 zł

- inne świadczenia 38,562.55 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 160,463.63 zł

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

1,403,854.81 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1,132,651.13 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 271,203.68 zł

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

75,327.13 zł

2.00 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

2.00 osób

5.00 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

1.00 osób

4.00 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)

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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

41,360.32 zł

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

0.00 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)

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

143,690.75 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (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 Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Dotacji celowej z budżetu 
jednostki samorządu 
terytorialnego w roku 2016 
na sfinansowanie
kosztu zakupu 
podręczników, materiałów 
edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych

Dotacji celowej z budżetu 
jednostki samorządu 
terytorialnego w roku 2016 na
wyposażenie szkoły w 
podręczniki, materiały 
edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe dla uczniów 
Niepublicznego Gimnazjum 
Montessori w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa 7,640.88 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

organizacji

Tomasz Rotowski- Prezes 
Zarządu, Krystyna Waraksa -
Główna Księgowa, 22.06.2017r. Data wypełnienia sprawozdania 2017-06-22
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