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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA "DAJ MI CZAS"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat M. ST. 
WARSZAWA

Gmina 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@dajmiczas.dag
.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 6. Numer KRS 0000225682

Druk: MPiPS 1



7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) ROTOWSKI TOMASZ PIOTR- PREZES ZARZĄDU

ROTOWASKA DOROTA MARIA- CZŁONEK ZARZĄDU
SKORUPKA DARIUSZ- CZŁONEK ZARZĄDU
SOKOŁOWSKA BARBARA WANDA- CZŁONEK ZARZĄDU

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

RADA FUNDACJI:
ROTOWSKI TOMASZ PIOTR- PREZES ZARZĄDU
ROTOWSKA DOROTA MARIA- CZŁONEK ZARZĄDU

KOMISJA REWIZYJNA:
OSKROBA DARIUSZ JAN
BORODZIŃSKI PIOTR
CIEPLAK RAFAŁ LUDWIK

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)                       
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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.”

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

działalność charytatywnej
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1) Rada Fundacji uwzględniając §4 statutu działając na podstawie §5 statutu 
postanawia udzielać pomocy finansowej wybranym placówkom oświatowym:
- W 2012r. Fundacja „Daj mi czas” wsparłam uznając pedagogikę Marii 
Montessori jako alternatywną metodę edukacyjną /statut §4/, przekazał 
Obdarowanym /statut § 5/ kwotę zebraną z 1% podatku za 2011r. w wysokości 
20 000zł /dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy/ tytułem wsparcia remontu i 
wyposażenia oraz bieżących potrzeb Szkoły Podstawowej nr 73SPN i 
Przedszkola nr 105PN  w Warszawie. Rada Fundacji uwzględniając dobro Marii 
W. i Mai J. biorąc pod uwagę  informacje zawarte we wniosku dotyczące złej 
sytuacji materialnej rodziców oraz opinie z Poradni Psychologiczno 
Pedagogicznej postanowiła dofinansować edukację  Marii W. w Przedszkolu nr 
105PN w Warszawie oraz Mai J. w Szkole Podstawowej nr 73SPN. Rada 
fundacji dofinansowała czesne dziewczynek w 2012r. w łącznej kwocie 5130zł 
/słownie: pięć tysięcy sto trzydzieści złotych/. 
- Rada Fundacji zgodnie ze statutem: §5 pkt. 2) oraz §5 pkt. 4) przychyliła się do 
złożonego w dniu 08.11.2012r. przez właścicielkę szkoły językowej VERBICA 
wniosku o dofinansowanie pomocy edukacyjnych dla ww. szkoły w roku 
szkolnym 2012/2013r. w wysokości 1200 zł (słownie: tysiąca dwustu złotych zero 
groszy). Dodatkowo szkoła języków obcych VERBICA w nauczaniu języków 
obcych dzieci, młodzieży i dorosłych stosuje alternatywne metody nauczania w 
tym pedagogikę Marii Montessori, do których upowszechniania dąży Fundacja.
2) Zgodnie z  §5 pkt. 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
1) organizowanie seminariów, kursów, sympozjów i warsztatów służących 
przedstawieniu treści i sposobów realizacji programów edukacyjnych, 
wychowawczych i metodach pedagogicznych.
- Rada Fundacji przyjęła uchwałę o wprowadzeniu w roku szkolnym 2012/2013r. 
szkoleń dla nauczycieli i rodziców poszerzających wiedze z zakresu Pedagogiki 
M. Montessori, ale również rozwijających różnego rodzaju kompetencje i 
kwalifikacje, a także poszerzających wiedzę głównie dot. oświaty i wychowania. 
Fundacja pokryła część opłat za kursy, warsztaty i szkolenia, w których brali 
udział pracownicy Szkoły Podstawowej nr 73SPN, Przedszkola nr 105PN  i 
Gimnazjum nr 105GN w Warszawie.
- Fundacji „Daj mi czas” zorganizowała również w Polsce w dniach 15-
17.03.2013r. wysokiej rangi konferencję dla nauczycieli pt. „Polskie Dni 
Montessori”. Fundacja upoważniła POEM do organizacji „Polskich Dni 
Montessori”. Do głównych zadań Fundacji należała strona finansowa dot. 
organizacji ww. konferencji. Fundacja pokryła 50% kosztów za udział w „Polskich 
Dniach Montessori” pracowników Szkoły Podstawowej nr 73SPN, Przedszkola 
nr 105PN  i Gimnazjum nr 105GN w Warszawie.
3) Zarząd i pracownicy Fundacji w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. 
prowadzili z ogromnym zaangażowaniem zajęcia „Montessori dla 
Maluchów/Przedszkolaków” dla najmłodszych podopiecznych w wieku 18msc. -3
 lata, a także opracowane z ogromną starannością zajęcia dla uczniów kl. I-III 
Gimnazjum nr 105GN.
4) W roku 2012r. nasza Fundacja kontynuowała program zajęć żeglarskich dla 
dzieci w wieku szkolnym w ramach sekcji żeglarskiej przy Szkole Podstawowej 
nr 73 SPN. W bezpłatnych zajęciach uczestniczyło 32 uczniów. Sekcja żeglarska 
była podzielona na zajęcia teoretyczne prowadzone w budynku przy ul. 
Bohaterów Warszawy 1 oraz zajęcia praktyczne na Zalewie Zegrzyńskim.
5) Po raz trzeci Fundacja włączyła się w ogólnopolską akcję SZLACHETNA 
PACZKA organizowaną przez Stowarzyszenie Wiosna. W ramach 
SZLACHETNEJ PACZKI staraliśmy się dotrzeć z pomocą do rodziny najbardziej 
potrzebującej, wielodzietnej, którą dotknęło nieszczęście a jej bieda jest 
niezawiniona. Zbieraliśmy w listopadzie i grudniu 2012r. artykuły dla rodziny 
ponad siedemdziesięcioletniej Pani Stanisława z Ożarowa Mazowieckiego, która 
po śmierci męża wychowuje samotnie trójkę wnuczek.
6) W 2012 roku kontynuowaliśmy współpracę z uczelnią wyższą - Akademią 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul. 
Szczęśliwickiej 40 w zakresie kształcenia oraz organizowania praktyk, 
obserwacji/hospitacji, a także zajęć otwartych w placówkach objętych 
patronatem Fundacji "Daj mi czas".

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)
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2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

150

3

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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-Rada Fundacji zgodnie ze statutem: §5 pkt. 2) oraz §5 pkt. 4) 
przychyliła się do złożonego w dniu 08.11.2012r. przez 
właścicielkę szkoły językowej VERBICA wniosku o 
dofinansowanie pomocy edukacyjnych dla ww. szkoły w roku 
szkolnym 2012/2013r. w wysokości 1200 zł (słownie: tysiąca 
dwustu złotych zero groszy). Dodatkowo szkoła języków obcych 
VERBICA w nauczaniu języków obcych dzieci, młodzieży i 
dorosłych stosuje alternatywne metody nauczania w tym 
pedagogikę Marii Montessori, do których upowszechniania dąży 
Fundacja.

-W 2012r. Fundacja „Daj mi czas” wsparła uznając pedagogikę 
Marii Montessori jako alternatywną metodę edukacyjną /statut 
§4/, przekazał Obdarowanym /statut § 5/ kwotę zebraną z 1% 
podatku za 2011r. w wysokości 20 000zł /dwadzieścia tysięcy 
złotych 00/100 groszy/ tytułem wsparcia remontu i wyposażenia 
oraz bieżących potrzeb Szkoły Podstawowej nr 73SPN i 
Przedszkola nr 105PN  w Warszawie. - Rada Fundacji 
uwzględniając dobro Marii W. i Mai J. biorąc pod uwagę  
informacje zawarte we wniosku dotyczące złej sytuacji materialnej 
rodziców oraz opinie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 
postanowiła dofinansować edukację  Marii W. w Przedszkolu nr 
105PN w Warszawie oraz Mai J. w Szkole Podstawowej nr 
73SPN. Rada fundacji dofinansowała czesne dziewczynek w 
2012r. w łącznej kwocie 5130zł /słownie: pięć tysięcy sto 
trzydzieści złotych/. 

-W 2012 roku Fundacja „Daj mi czas” nadal współpracowała z 
uczelnią wyższą - Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40 w 
zakresie kształcenia oraz organizowania praktyk, 
obserwacji/hospitacji, a także zajęć otwartych w placówkach 
objętych patronatem Fundacji "Daj mi czas".

- W grudniu 2012r. Fundacja „Daj mi czas” włączyła się w 
ogólnopolską akcję SZLACHETNA PACZKA organizowaną przez 
Stowarzyszenie Wiosna. W ramach tej wyjątkowej inicjatywy 
staraliśmy się dotrzeć z pomocą do rodziny najbardziej 
potrzebującej, wielodzietnej, którą dotknęło nieszczęście a jej 
bieda jest niezawiniona. Zbieraliśmy artykuły dla rodziny ponad 
siedemdziesięcioletniej Pani Stanisława z Ożarowa 
Mazowieckiego, która po śmierci męża wychowuje samotnie 
trójkę wnuczek czternastolatkę, dwunastolatkę i jedenastolatkę. 
Babcia tworzy dla dziewczynek pełen ciepła i miłości dom 
zastępczy. Rodzina mieszka w starej kamienicy, jest to 
mieszkanie komunalne. Pomogliśmy wyżej wymienionej rodzinie 
poprzez zebranie na ich rzecz wszystkich wskazanych przez nią 
rzeczy i artykułów niezbędnych do poprawy bardzo złej sytuacji 
finansowej w której się znalazła, a mianowicie zbiórkę  w 
listopadzie i grudniu 2012r. m.in. żywności, artykułów 
chemicznych, odzieży, książek oraz sprzętu AGD.

- Fundacja w terminie 27-28.12.2012r. zorganizowała warsztaty 
za kadry kierowniczej i pracowników sekretariatu Szkoły 
Podstawowej nr 73SPN i Przedszkola nr 105PN, których celem 
był rozwój różnego rodzaju kompetencje i kwalifikacje, a także 
poszerzenie wiedzy głównie dot. relacji z innymi osobami, 
stosunków międzyludzkich, organizacji pracy, motywacji i 
asertywności. 

- W roku 2012r. nasza Fundacja kontynuowała program zajęć 
żeglarskich dla dzieci w wieku szkolnym w ramach sekcji 
żeglarskiej przy Szkole Podstawowej nr 73 SPN. W bezpłatnych 
zajęciach uczestniczyło 32 uczniów. Sekcja żeglarska była 
podzielona na zajęcia teoretyczne prowadzone w budynku przy 
ul. Bohaterów Warszawy 1 oraz zajęcia praktyczne na Zalewie 
Zegrzyńskim.
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.60.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

- Fundacja "Daj mi czas" przez cały rok 2012, podobnie jak w 
latach ubiegłych upowszechniała oraz poszerzała wiedzą o 
alternatywnych metodach edukacyjnych, pedagogicznych i 
wychowawczych. Placówka wspierała naukę oraz wychowanie 
dzieci i młodzieży. Przez cały rok były prowadzone z ogromnym 
zaangażowaniem zajęcia "Montessori dla Maluchów" dla 
najmłodszych podopiecznych w wieku 18msc. - 3 lata oraz 
zajęcia przygotowane dla uczniów Gimnazjum nr 105GN. 
Zarówno maluchy jak i gimnazjaliści w ramach prowadzonych 
przez Fundację "Daj mi czas" zajęć edukacyjnych uczestniczyli w 
spotkaniach zorganizowanych zgodnie z ich głównymi potrzebami 
i opartymi na fazach rozwojowych charakterystycznych dla dzieci i 
młodzieży w tym wieku. Zajęcia odbywały się w odpowiednio 
przygotowanych salach wyposażonych w specjalnie dobrane 
pomoce edukacyjne, w tym montessoriański materiał rowojowy.
- Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  
organizowanie seminariów, kursów, sympozjów i warsztatów 
służących przedstawieniu treści i sposobów realizacji programów 
edukacyjnych, wychowawczych i metodach pedagogicznych. 
Nauczyciel jako mentor jest zobowiązany do nieustannego 
dokształcania się oraz poszukiwania nowych rozwiązań 
dydaktycznych. Dlatego  w 2012r. prowadziliśmy kursy, szkolenia 
i warsztaty, których celem było poszerzenie wiedzy na temat 
alternatywnej metody nauczania, jaką jest pedagogika Marii 
Montessori, ale również kursy ogólnorozwojowe i poszerzające 
wiedzę na inne tematy dot. m.in. wychowania . W kursie wzięło 
udział wielu nauczycieli. Kurs był dofinansowany w części  lub 
całości przez  Fundację "Daj mi czas", a pozostałą kwotę w każdy 
uczestnik kursu uiszczał osobiście  na konto Fundacji.  Fundacji 
„Daj mi czas” zorganizowała również w Polsce w dniach 15-
17.03.2013r. wysokiej rangi konferencję dla nauczycieli pt. 
„Polskie Dni Montessori”. Fundacja pokryła 50% kosztów za 
udział w „Polskich Dniach Montessori” pracowników Szkoły 
Podstawowej nr 73SPN, Przedszkola nr 105PN  i Gimnazjum nr 
105GN w Warszawie.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.60.Z

85.31.A

85.59.B

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

- Sprzedaż hurtowa i detaliczna książek pt. „Konserwatorium 
Malucha”, której autorem jest Philippe Kaczmarek. Jest to jedna z 
niewielu w Polsce książek, której celem jest umuzykalnianie 
dzieci przez zabawę.

-Prowadzenie parkingu przy ul. Bohaterów Warszawy 1 w 
Warszawie od 28.11.2012r.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

47.99.Z

46.49.Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

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) 613,054.25 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 384,541.57 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 21,249.27 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 62,663.41 zł

Druk: MPiPS 8
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0.00 zł

0.00 zł

62,663.41 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 79,100.00 zł

0.00 zł

79,100.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 65,500.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 38,451.57 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 21,249.27 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Fundacja „Daj mi czas” uznając pedagogikę Marii Montessori jako alternatywną metodę 
edukacyjną  /statut §4/, przekazał większą cześć środków z 1% podatku tytułem wsparcia 
remontu i wyposażenia oraz bieżący potrzeb Szkoły Podstawowej nr 73SPN i 
Przedszkola

20,000.00 zł

2 Rada Fundacji zgodnie ze statutem: §5 pkt. 2) oraz §5 pkt. 4) przychyliła się do złożonego 
przez właścicielkę szkoły językowej VERBICA wniosku o dofinansowanie pomocy 
edukacyjnych dla ww. szkoły w roku szkolnym 2012/2013r.

1,200.00 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 588,583.20 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

566,427.20 zł

22,156.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

1 Fundacja „Daj mi czas” uznając pedagogikę Marii Montessori jako alternatywną metodę 
edukacyjną /statut §4/, przekazał większą cześć środków z 1% podatku tytułem wsparcia 
remontu i wyposażenia oraz bieżący potrzeb Szkoły Podstawowej nr 73SPN i 
Przedszkola 

20,000.00 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

22.0 osób

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)

14.7 etatów

7.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 11



1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

2.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 2.00 osób

2.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 2.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 376,070.84 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

313,492.65 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 62,578.19 zł

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

62,578.19 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 62,578.19 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,852.85 zł

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

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

4,053.19 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola spełnienia warunków Art. 7 Ust. 3 
Ustawy o Systemie Oświaty

Kuratorium Oświaty w Warszawie- 
Wydział Kształcenia Ogólnego

2012-02-14
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