
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2014-06-26

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 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

DARIUSZ SKORUPKA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

BARBARA WANDA 
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

DOROTA MARIA 
ROTOWSKA

RADA FUNDACJI- 
CZŁONEK ZARZĄDU

TAK

TOMASZ PIOTR ROTOWSKI RADA FUNDACJI- 
PREZES ZARZĄDU

TAK

DARIUSZ JAN OSKROBA KOMISJA REWIZYJNA TAK

PIOTR BORODZIŃSKI KOMISJA REWIZYJNA TAK

RAFAŁ LUDWIK CIEPLAK KOMISJA REWIZYJNA TAK

FUNDACJA "DAJ MI CZAS"

Druk: MPiPS 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) 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) Fundacja "Daj mi czas" w okresie od dnia 15.02.2013r. do dnia 30.08.2013r. przeprowadziła zbiórkę 
publiczną na podstawie DECYZJI Nr AO/45/2013. Fundacja zgodnie ze statutem §4 pkt.2. podpunkt 1 
prowadziła zbiórkę środków na rzecz Agaty P., której matka i dwie siostry znalazły się w bardzo trudnej 
sytuacji materialnej po śmierci ojca. W wyniku przeprowadzonej na terenie m.st. Warszawy zbiórki 
publicznej w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe zebrano środki pieniężne w kwocie 15 200 
zł. Uzyskany dochód (pomniejszony o koszty w wys. 119,33zł związane z wydaniem pozwolenia oraz 
kosztami prowadzeniem konta bankowego) został przekazany mamie Agatki- Pani Katarzynie B.-P. na 
pokrycie czesnego oraz zajęć z logopedii Agaty P. w Przedszkolu nr 105/PN/03 za 2013r.
2) Rada Fundacji powołania od dnia 01.10.2013r. Szkolnego Koła Wolontariackiego, które w 2013r. 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

działało w placówkach podległych i współpracujących z Fundacją. Głównym celem Szkolnego Koła 
Wolontariatu jest kształtowanie u młodzieży postawy prospołecznej i włączanie się w wiele akcji 
charytatywnych. W 2013r. członkowie ww. Koła:
- Wzięli udział jako wolontariusze podczas biegów organizowanych przez  „Maraton Warszawski” - dn. 
30.09.2013r.
-Zorganizowali pomoc dla Domu Samotnej Matki w Brwinowie- zbiórka m.in. zabawek, gier 
planszowych i edukacyjnych, rowerków, wózka, łóżeczka -  24.10.2013r.
-Wzięli udział w akcji na rzecz Fundacji „Mam marzenie”. Dzięki zaangażowaniu członków Koła  m.in. 
spełniło się marzenie Zuzi, która otrzymała wymarzony rower. - 10-12.2013r.
-Wzięli udział w programie charytatywnym pomocy podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Ursusie 12.2013r.
-Współpracowali z Fundacją Hossa na rzecz zwierząt - 2013r.
- Przeprowadzili zbiórkę plastikowych nakrętek na cel charytatywny– 2013r.
3) Fundacja zgodnie z uchwałą nr 2 z dnia 02 kwietnia 2009r., a także uchwałami nr 1, 2 i 3 z dnia 30 
września 2013r. dotyczącymi dofinansowania edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 73 SPN w 
Warszawie posiadających opinie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznych, których rodzice znaleźli się 
w bardzo trudnej sytuacji finansowej, przekazała do dnia 30.12.2013r. ww. Szkole /statut § 4/ 
darowiznę o łącznej wartości 7926,40 zł. na rzecz dofinansowania części czesnego Axela S., Hanny R. 
Mai J. i Jacka S.
4) Już po raz czwarty Fundacja „Daj mi czas” włączyła się w ogólnopolską akcję SZLACHETNA PACZKA 
organizowaną 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. Zebraliśmy żywność, artykuły chemiczne, ubrania i inne rzeczy potrzebne dla jednej z 
potrzebujących rodzin. Pomogliśmy rodzinie wielodzietnej, niepełnej, w której trzema nastoletnimi 
dziewczynkami Barbarą (15 l.), Katarzyną (13 l.) i Anną (12 l.)  opiekuje się 72 letnia babcia - Stanisława, 
będąca osobą starszą i chorą.
5)  Prowadzenie w 2013r. szkoleń i kursów dla nauczycieli, rodziców i wszystkich osób 
zainteresowanych, mających na celu szerzenie wiedzy na temat alternatywnej pedagogiki nauczania 
jaką jest Pedagogika Marii Montessori oraz rozwijacie kwalifikacji. Fundacja pokryła część opłat za 
szkolenia i kursy niektórych pracowników Szkoły Podstawowej nr 73 SPN i Przedszkola nr 105 PN. 
Zorganizowanie trzydniowej, wysokiej rangi konferencji dla nauczycieli „Polskie Dni Montessori” w 
dniach 15-17.03.2013r.
6) Prowadzenie w roku 2013r. podobnie jak w latach ubiegłych zajęć teoretycznych oraz praktycznych z 
sekcji żeglarskiej dla chętnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 73 SPN rozwijających pasję, 
pozwalających rozwijać i pogłębiać nie tylko zainteresowania żeglarskie ale również umiejętności takie 
jak m.in. współpraca i wytrwałość. Sekcja żeglarska zapewniła dzieciom harmonijny rozwój 
intelektualny i wykształciła zdrowe nawyki związane z aktywnością fizyczną.
7) Przez cały rok 2013r. zarząd i nauczyciele pracujący w Fundacji „Daj mi czas” koordynowali i 
prowadzili z należytym zaangażowaniem i starannością zajęcia Montessori dla 
Maluchów/Przedszkolaków dla maluszków w wieku 18 msc. – 3 lata oraz zajęcia edukacyjne zgodnie z 
założeniami Pedagogiki Marii Montessori dla uczniów kl. I-III  Gimnazjum nr 105 GN.
8)  Rada Fundacji zgodnie z §5 pkt. 2) statutu uchwala, że większość środków uzyskanych z tytułu 
przekazanego od darczyńców 1% podatku za 2012r. w wysokości 20 000 zł przekazała w następujących 
proporcjach:
a) Kwota w wys. 1877,85 zł (słownie: tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i 85/100 groszy) 
została spożytkowana na rzecz pokrycia FV wystawionej przez firmę NOWA ERA Sp. z.oo. nr 
5030030503 dotycząca zakupu podręczników z języka polskiego dla uczniów klas 4 i 5 Niepublicznej 
Podstawowej Szkoły w Warszawie nr 73 SPN.
b) Kwota w wys. 12253,15zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote i 15/100 
groszy) pokryła w części koszty związane z budową tarasu dydaktycznego przy budynku Przedszkola  nr 
105/PN/03 przy ul. Henryka Pobożnego 1 w Warszawie na podstawie faktury wystawionej przez firmę 
DOMBAL Grzegorz Kowalczyk nr FV WM/1759/07/2013.
c) Kwota w wys. 5869,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100 
groszy) pokryła koszty związane z zamówieniem do budynku Przedszkola nr 105/PN przy ul. Prawniczej 
60 pomocy edukacyjnych w firmie EDUKARIUM na podstawie Faktury Nr FS-13/00004414.
Pozostała kwota w wysokości 1094,20 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt cztery złote i 20/100 
groszy) została przeznaczona na pokrycie części kosztów remontu sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 
105GN.
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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)

300

3

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)

Współpraca z Fundacją na rzecz zwierząt Hossa. Pomoc zwierzętom w potrzebie.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Fundacja kontynuowała 
zajęcia teoretyczne 
oraz praktyczne z sekcji 
żeglarskiej dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 
73 SPN. Zadaniem zajęć 
był rozwój i pogłębienie 
pasji żeglarstwem, ale 
także kształcenie 
umiejętności 
współpracy w grupie, 
kreatywności i 
wytrwałość. Zajęcia z 
żeglarstwa zapewniły 
uczniom harmonijny 
rozwój intelektualny i 
nawyki aktywności 
fizycznej i ruchu.

85.60.Z

działalność charytatywnej Szkolne Koło 
Wolontariackie, które w 
2013r. działało w 
placówkach podległych 
i współpracujących z 
Fundacją włączyło się w 
wiele akcji 
charytatywnych, takich 
jak"
-Udział uczniów jako 
wolontariuszy podczas 
biegów 
organizowanych przez  
„Maraton Warszawski” 
- dn. 30.09.2013r.
-Zorganizowanie 

88.99.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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pomocy dla Domu 
Samotnej Matki w 
Brwinowie- zbiórka 
m.in. zabawek, gier 
planszowych i 
edukacyjnych, 
rowerków, wózka, 
łóżeczka  -  
24.10.2013r.
-Udział w akcji na rzecz 
Fundacji „Mam 
marzenie”.  Dzięki 
naszemu 
zaangażowaniu m.in. 
spełniło się marzenie 
Zuzi, która otrzymała 
wymarzony rower.  - 10
-12.2013r.
-Udział w programie 
charytatywnym 
pomocy podopiecznym 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ursusie 
12.2013r.
-Współpraca z Fundacją 
Hossa na rzecz zwierząt 
- 2013r.
- Zbiórka plastikowych 
nakrętek na cel 
charytatywny dla 
Michałka – 2013r.
Fundacja od dnia 
15.02.2013r. do 
30.08.2013r. 
przeprowadziła zbiórkę 
publiczną na podst. 
DECYZJI Nr 
AO/45/2013. Fundacja 
zgodnie ze statutem §4 
pkt.2. podpunkt 1 
prowadziła zbiórkę 
środków na rzecz Agaty 
P., której matka i dwie 
siostry znalazły się w 
bardzo trudnej sytuacji 
materialnej po śmierci 
ojca. Zebraliśmy 
15200zł.
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Rada Fundacji „DAJ MI 
CZAS” w Warszawie  
przeznaczyła pozyskane 
środki przekazane w 
ramach 1% od podatku 
dochodowego przez 
podatników zgodnie z 
Art. 27 ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i 
wolontariacie za 2012 
rok  w wys. 20000zł na 
rzecz Podstawowej 
Szkoły Nr 73/SPN w 
Warszawie oraz 
Przedszkola nr 
105/PN/03 w 
Warszawie zgodnie z §5
 pkt. 2)  Pozostała 
kwota w wysokości 
1094,20 zł została 
przeznaczona na 
pokrycie części kosztów 
remontu sal lekcyjnych 
w Gimnazjum nr 105GN 
w Warszawie przy ul. 
Bohaterów Warszawy 
1.
Fundacja zgodnie z 
uchwałą nr 2 z dnia 02 
kwietnia 2009r., a także 
uchwałami nr 1, 2 i 3 z 
dnia 30 września 2013r. 
dotyczącymi 
dofinansowania 
edukacji uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 73 SPN 
w Warszawie 
posiadających opinie z 
Poradni Psychologiczno 
Pedagogicznych, 
których rodzice znaleźli 
się w bardzo trudnej 
sytuacji finansowej, 
przekazała do dnia 
30.12.2013r. ww. 
Szkole /statut § 4/ 
darowiznę o łącznej 
wartości 7926,40 zł. na 
rzecz dofinansowania 
części czesnego Axela 
S., Hanny R. Mai J. i 
Jacka S.

85,60.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie w 2013r. 
przez Fundację zajęć 
dla uczniów kl. I-III 
Niepublicznego 
Gimnazjum Montessori 
w Warszawie opartych 
na założeniach 
pedagogicznych M. 
Montessori. Zajęcia 
edukacyjne 
dostosowane zostały 
do faz rozwojowych 
młodzieży w wieku 
gimnazjalnym oraz 
prowadzone w 
specjalnie 
dostosowanych salach 
wyposażonych w 
odpowiednio dobrane 
pomoce 
edukacyjne/rozwojowe.

85.31.A

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Fundacja realizowała 
swoje cele statutowe 
również poprzez 
prowadzenie w 
terminie 01.01.2013-
31.12.2013r. kursów i 
szkoleń dla nauczycieli, 
rodziców i wszystkich 
osób 
zainteresowanych, 
mających na celu 
szerzenie wiedzy na 
temat m.in. 
alternatywnej 
pedagogiki nauczania 
jaką jest Pedagogika 
Marii Montessori oraz 
rozwijacie kwalifikacji i 
poszerzanie wiedzy 
związanej z edukacją. 
Fundacja "Daj mi czas" 
zorganizowała wysokiej 
rangi trzydniową 
konferencję w marcu 
2013r. pt. "Polskie Dni 
Montessori".  
Konferencja jak również 
szkolenia miały za 
zadanie przedstawienie 
treści i sposobów 
realizacji programów 
dydaktycznych i metod 
pedagogicznych.

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,126,915.90 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,998.10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 911,895.90 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 84,815.58 zł

d) Przychody finansowe 126,206.32 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zła) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Prowadzenie zajęć 
Montessori dla 
Maluchów/Montessori 
dla Przedszkolaków dla 
dzieci w wieku od 18 
msc. życia do 3 lat na 
podstawie założeń 
dydaktycznych Marii 
Montessori.

88,91.Z

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 przy ul. Bohaterów 
Warszawy 1

47.99.Z Sprzedaż detaliczna i hurtowa książki pt. 
"Konserwatorium Malucha"

46.49.Z Sprzedaż detaliczna i hurtowa książki pt. 
"Konserwatorium Malucha"

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 21,094.20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 126,206.32 zł

Druk: MPiPS 8

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


0.00 zł

126,206.32 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 19,198.10 zł

0.00 zł

3,998.10 zł

0.00 zł

15,200.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

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 21,094.20 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: 1,125,923.79 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

0.00 zł 0.00 zł

875,293.21 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

250,630.58 zł

0.00 zł 0.00 zł

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

0.00 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 3,998.10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 36,602.69 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 1,042,100.32 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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)

29.0 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)

25.0 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

199.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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12.0 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

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)

0.00 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

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 874,990.21 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

827,638.52 zł

827,638.52 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 47,351.69 zł

1.00 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

1.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

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

47,351.69 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 47,351.69 zł

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

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

0.00 zł

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)

2,288.49 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

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

4,653.72 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

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

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

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa,  
data podjęcia kontroli 22.10.2013r.

1

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- 26.06.2014r.

Krystyna Waraksa- główna 
księgowa  26.06.2014r.

Data wypełnienia sprawozdania
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