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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI "OMNIBUS" IM. FRANCISZKI DRAB
DZIAŁAJĄCEJ NA RZECZ ROZWOJU NAUK I TECHNIKI ORAZ KSZTAŁCENIA ZDOLNYCH

DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN NIEZAMOŻNYCH

1. FUNDACJA"OMNIBUS" IM. FRANCISZKI DRAB

Numer KRS: 0000337655,
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy rejestracja w dniu 21.09.2009
Numer REGON: 142032553
Siedziba:  ul. Przechodnia 2 / 1028, 00-100 Warszawa 
Zarząd: 
Prezes Zarządu –Natalia Grekowicz 
Wiceprezes Zarządu –Joanna Bronowska
Członek Zarządu – Katarzyna Kosowska
Cele statutowe:
1. działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, 
edukacyjnych i rozwojowych zdolnych dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i niezamożnych oraz na 
rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności:
     -  udzielanie stypendiów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej z rodzin niezamożnych,
     -  fundowanie nagród dla dzieci i młodzieży, 
     -  prowadzenie i opłacanie szkoleń, kursów i konferencji.,
     -  przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, książek, czasopism i innych pomocy  
naukowych,
     -  promowanie w kraju i za granicą osiągnięć dzieci i młodzieży polskiej,
     -  wspomaganie rozwoju organizacji lokalnych, pozarządowych i innych instytucji działających na  
rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, 
kultura, informacja, rozwój i kształcenie dzieci i młodzieży, integracja europejska, ochrona 
środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna charytatywna i humanitarna), 
     -  popularyzacja twórczości i kreatywnego myślenia w realizacji projektów, związanych z nauką i 
techniką wśród dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy finansowej na konkretne 
        przedsięwzięcia, 
     -  wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinach: sztuki, kultury, nauki i 
        medycyny.
2. działalność charytatywna na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, sierot oraz  wspieranie 
organizacji, niosących pomoc innym potrzebującym. 
3. wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej i edukacyjnej z krajami Wschodniej i Środkowej 
Europy w dziedzinach nauki, techniki, kultury i dobroczynności.  

2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI "OMNIBUS" IM. 
FRANCISZKI DRAB W 2016 roku

W ramach działalności statutowej w 2016 roku Fundacja realizowała następujące projekty i 
działania:

2.1.Program Stypendialny „Omnibus”
Konkurs w ramach programu odbywa się każdego roku i jest skierowany do uczniów 4-tych, 5-tych i 6-
tych klas szkół podstawowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu stypendialnego 
jest wyłonienie uzdolnionych dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej oraz ich wsparcie poprzez 
zapewnienie im pomocy naukowej w postaci komputerów, instrumentów muzycznych, artykułów 
sportowych i artystycznych, opłacenia kursów językowych oraz zajęć indywidualnych z wybranej 
dziedziny, opłacenia  obozów sportowych i warsztatów muzycznych.  

Realizacja:

 Kontynuacja projektu realizowanego od momentu założenia Fundacji.  VI edycja programu 
stypendialnego w roku szkolnym 2016-2017:
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 Weryfikacja ocen za I semestr stypendystów, którym Fundacja przyznała dofinansowanie w
roku szkolnym 2015/2016; w wyniku czego uznano, że wszyscy stypendyści spełnili kryterium
utrzymania ocen na wysokim poziomie. 

 Aktualizacja  adresów  internetowych  ponad  1500  szkół  podstawowych  na  podstawie
skorygowanych  danych  po  weryfikacji  adresów  na  stronach  internetowych  szkół  i
bezpośrednich  kontaktów  z  administracjami  szkół.  Rozsyłanie  kompletu  dokumentów
programu do placówek;

 Przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat programu stypendialnego wśród rodziców, 
nawiązanie współpracy ze szkołami, z którymi fundacja nie współpracowała wcześniej, 
konsultacje z pedagogami szkół, koordynacja wniosków stypendialnych z dyrekcją szkół;  

 Prowadzenie korespondencji z władzami samorządowymi (gminy), i szkołami, w których uczą 
się dzieci proponowane do objęcia programem stypendialnym;

 W dniu 18.08.2016 Zarząd powołał komisję stypendialną, która przeprowadziła rekrutację 
kandydatów do konkursu Programu Stypendialnego na podstawie otrzymanych wniosków o 
dofinansowanie; 

 W wyniku głosowania wyłoniono 33 stypendystów według kryteriów podanych w Regulaminie 
konkursu tj. których wyniki w nauce oraz wyniki olimpiad i konkursów były najwyższe przy 
jednoczesnym niskim dochodzie rodziny. Przyznano 5 nagród motywacyjnych dla dzieci z 4-
tych klas z rodzin o niskich dochodach, a które wykazały się wysokimi ocenami i 
osiągnięciami.

 Po analizie wniosków dzieci ubiegających się o stypendium Zarząd postanowił uruchomić 
Stypendium socjalne dla 6 uczniów z rodzin o wyjątkowo niskich dochodach i/lub rodzin 
wielodzietnych. 

 Z wniosków nadesłanych w ramach konkursu programu stypendialnego wyłoniono i objęto 
wsparciem finansowym 2 uczniów z niepełnosprawnością. 

 W roku 2016 przyznano 33 stypendiów naukowych, 6 stypendiów socjalnych, oraz 5 nagród 
motywacyjnych. Zakupiono dla stypendystów i nagrodzonych 7 komputerów, tablety, aparat 
fotograficzny, sprzęt komputerowy (w tym urządzenia wielofunkcyjne, drukarki i 
oprogramowanie), sprzęt muzyczny (w tym dofinansowano 1 gitarę, 1 pianino, głośniki, 
opłacono naprawę instrumentu), opłacono wyjazdy językowe, uczestnictwo w warsztatach 
wyjazdowych międzynarodowych i ogólnopolskich muzycznych i sportowych, zakupiono 
sprzęt sportowy, artykuły i narzędzia plastyczne i szkolne, podręczniki. Ponadto opłacono 
zajęcia sportowe, taneczne i baletowe. Opłacono kursy językowe dla 12 stypendystów, 
zobowiązując ich do dostarczenia informacji o ocenach za I semestr 2016/2017 celem 
weryfikacji poziomu zaangażowania i uczęszczania na zajęcia.

Realizacja programu będzie kontynuowana w następnych edycjach.

2.2. Specjalne stypendia dla szczególnie uzdolnionych dzieci.

1. Zarząd podjął decyzję o kontynuowaniu wspierania szczególnie utalentowanych podopiecznych, 
którym stypendia specjalne zostały przyznane w latach poprzednich..
W roku 2016-2017 w ramach wymienionych stypendiów opłaciliśmy naprawę instrumentu oraz sprzęt 
sportowy dla jednej stypendystki oraz roczny dostęp do Internetu dla stypendysty.
2. Po analizie sytuacji dwóch ponadprzeciętnie utalentowanych chłopców, zarząd podjął decyzję 
wspierania ich w rozwoju. Pomoc fundacji jest skierowana na zapewnienie 4-letniemu Franciszkowi  
dostępu do zasobów wiedzy poprzez zakup komputera, opłacenie rocznego abonamentu 
Internetowego i telefonicznego. Dzięki dostępowi do wiedzy, zawartej w Internecie oraz kontaktom z 
różnymi instytucjami, Franciszek ma obecnie zapewnione liczne zajęcia językowe, z chemii oraz 
matematyczne i ogólnie rozwojowe. Juliusz, który ma obecnie 5 lat otrzymał od fundacji zestaw 
książek i gry do nauki języka rosyjskiego oraz dostęp do multimedialnej platformy edukacyjnej.
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Program będzie kontynuowany w latach następnych.

2.3. Kontynuacja programu „Bliżej nauki” dla dzieci ze szkół z małych miejscowości (z terenów 
wiejskich), mających ograniczony dostęp do edukacji pozaszkolnej.

Projekt ma na celu przybliżenie osiągnięć nauki, promocja oraz rozszerzenie zainteresowania różnymi
dziedzinami nauki i techniki wśród dzieci i młodzieży wiejskiej oraz zapewnienie im dostępu do wiedzy 
z zakresu historii Polski, w szczególności wiedzy o Warszawie. 
W ramach projektu opłacamy dla dzieci ze szkół podstawowych bilety do Centrum Nauki Kopernik, 
czym zapewniamy uczniom kontakt z wynalazkami oraz ciekawymi odkryciami prezentowanymi w 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W ramach programu „Bliżej nauki” organizujemy i opłacamy 
również wycieczkę po Warszawie z przewodnikiem.

Realizacja:
Wzorem lat ubiegłych zorganizowano i sfinansowano wycieczki naukowe dla dzieci dla dzieci szkół 
podstawowych w Kocierzewie, Lipowcu, Dąbrówce, Wólce Dąbrowickiej, Brwinowie, Łomży, 
Zielkowicach, Łowiczu i Popowie. Łącznie zakupiono 338 biletów wstępu i opłacono wycieczki z 
przewodnikiem dla każdej z grup.
Fundacja otrzymała 50 biletów bezpłatnych CNK, które rozprowadziliśmy wśród najbardziej 
potrzebujących dzieci.
Program będzie kontynuowany w latach następnych. Już w 2016 roku dokonaliśmy rezerwacji biletów 
do Centrum Nauki Kopernik (również opłacając je) na kwiecień i maj 2017.

2.4.  Projekt „Kreatywne kolonie w Marózie” w terminie 6 – 16 sierpnia 2016 dla dzieci z rodzin 
w trudnej sytuacji socjalnej.

Celem projektu jest zapewnienie dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji socjalnej oderwania się od 
codzienności, wyjazd wypoczynkowy i zarazem edukacyjny, zapewnienie pozytywnych bodźców i 
emocji, niezbędnych do rozwoju osobowości oraz budowania poczucia własnej wartości. 
 Realizacja:

 Przygotowanie danych do złożenia oferty na realizację zadania publicznego Urzędu Dzielnicy 
Ursynów:

 wybranie miejsca wypoczynku w tym negocjacje cenowe, omówienie warunków w miejscu 
wypoczynku). (Zebraliśmy oferty ośrodków kolonijnych na 2016 r., uwzględniając ich status 
(m.in. wpis do rejestru ośrodków, dopuszczenia straży pożarnej i Sanepidu) – wybraliśmy 
ośrodek Syrenka w Marózie).

 przeprowadzenie konkursu ofert na przewóz autokarem;
 kwalifikacja dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i z problemami materialnymi (na 

podstawie informacji Wydziału Oświaty i pedagogów szkolnych szkół podstawowych nr 313, 
303 i 81 w Warszawie).  

 przeprowadzenie konkursu na opiekunów, kierownika kolonii oraz wolontariuszy zgodnie z 
wytycznymi Kuratorium Oświaty;

 Opracowanie i złożenie oferty do Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na realizację 
zadania publicznego pn. „Kreatywne kolonie w Marózie” w terminie 6 – 16 sierpnia 2016;

 Podpisanie Umowy z Zarządem Dzielnicy Ursynów na dofinansowanie w kwocie 21 780,00 zł i
realizacja zadań szczegółowych:

 rezerwacja biletów wstępu do muzeum Grunwaldu i przewóz wycieczki na Pole Grunwaldzkie 
oraz do zamku krzyżackiego w Dąbrównie i pałacu szlacheckiego w Waplewie;

 opracowanie programu wychowawczo-edukacyjnego wypoczynku  w porozumieniu z 
kierownikiem kolonii (m.in. prelekcja na temat zasobów przyrodniczych okolic Maróza);

 przeprowadzenie rekrutacji dzieci, na podstawie zebranych kart zgłoszeniowych,
 przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko kierownika wypoczynku , 2 opiekunów, 

wolontariusza według nowych przepisów i podpisanie z nimi umów,
 wybór i opłacenie ubezpieczenia dla uczestników kolonii,
 sporządzenie oraz złożenie wniosku do  Kuratorium Oświaty w sprawie rejestracji 

wypoczynku,
 dokonanie zakupów gadżetów reklamowych i innych materiałów niezbędnych do realizacji 

zadania. 
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 We współpracy z firmą Super Pharma zorganizowaliśmy upominki i sprzęt sportowy dla 
uczestników kolonii (sponsorowane przez firmę Super-Pharma),

 Wiceprezes fundacji przeprowadziła kontrolę podczas trwania wypoczynku w Marózie. 
Stwierdzono, że Ośrodek „Syrenka” dobrze wywiązuje się z zawartej z fundacją umowy.

Program będzie kontynuowany w latach następnych. 
Przygotowaliśmy do złożenia ofertę na wypoczynek letni 2017 do Zarządu Dzielnicy Ursynów:

 wybór miejsca wypoczynku (Ośrodek „Syrenka” Maróz). Ośrodek ten został wybrany 
ponownie, ponieważ wypadł doskonale po kontroli Sanepidu oraz kontroli z Urzędu 
Dzielnicy Ursynów, z którego otrzymaliśmy dotację finansową;

 wybór przewoźnika 

2.5.  Program wspierania harmonijnego rozwoju najmłodszych dzieci poprzez zapewnienie im 
zajęć artystyczno-teatralnych umuzykalniających w przedszkolach.

Celem programu jest zapewnienie najmłodszym dzieciom dostępu do muzycznych zajęć artystyczno-
teatralnych w przedszkolach. Nie każda rodzina może sobie pozwolić na opłacenie zajęć rozwojowych
dla dziecka, a wiek przedszkolny jest wyjątkowo ważny dla rozwoju w dzieciach umiejętności 
wyrażania siebie, swoich uczuć, wrażliwości na piękno i dobro. 

Realizacja:
We współpracy z z firmą Do-Re-Mi organizowaliśmy i sfinansowaliśmy roczne zajęcia teatralno-
artystyczne dla dzieci, uwzględniając przerwę wakacyjną latem 2016 roku. 
Od września 2016 współfinansujemy zajęcia teatralno-muzyczne w przedszkolach nr 4, 14, 16 i 422.
W ramach programu firma Do-Re-Mi realizowała zajęcia dla każdej grupy w przedszkolu – w 
przedszkolach 4 i 14 - 2 razy w tygodniu, w przedszkolach 16 i 422 – 1 raz w tygodniu. 
Zajęcia są prowadzone dla ponad 400 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
W trakcie zajęć dzieci przyswajają wiedzę o stylach i gatunkach muzycznych, uczą się wierszy i 
piosenek, zachowania i ruchu scenicznego, umiejętności wypowiedzi przez ruch i mowę. Swoje 
umiejętności w śpiewie, tańcu i twórczej współpracy na scenie dzieci mają okazję zaprezentować się 
na kilku wystąpieniach dla innych dzieci, dla rodziców oraz podczas festiwali i konkursów dla dzieci w 
wieku przedszkolnym.
Program będzie kontynuowany w latach następnych. 

2.6.  Program wspierania harmonijnego rozwoju najmłodszych dzieci poprzez zapewnienie im 
zajęć ekologiczno-przyrodniczych w przedszkolach. 

Celem programu jest wpojenie w dzieciach od najmłodszych lat miłości do przyrody, rozumienia 
otaczającego świata, nauczenie dzieci podstaw harmonijnego współżycia z naturą i dbania o nią.
W 2016 roku poszerzyliśmy nasze działania w tym kierunku organizując i finansując/współfinansując 
zajęcia ekologiczno-przyrodnicze w przedszkola nr 2, 4, 14 i 282 oraz od stycznia do kwietnia 2016 w 
Przedszkolu nr 83 (zajęcia odbywały się raz w  miesiącu). 

Finansowanie zajęć będzie kontynuowane w roku 2016. 
W sierpniu 2015 Klub Małego Przyrodnika mBiologia otrzymał tytuł Najlepszej Inicjatywy dla Dzieci 
2015.
2.7. Działania dodatkowe

 Zgodnie z Wnioskiem złożonym i zaakceptowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej 
Urzędu m.st. Warszawy plakat reklamujący działalność Fundacji „Omnibus” i zawierający jej 
numer KRS (w celu pozyskania 1% podatku) zamieszczono na słupie ogłoszeniowym w 
dobrze eksponowanym miejscu przy ul. Senatorskiej w marcu i kwietniu 2016 roku. 
Zamieszczenie i ekspozycja plakatu były nieodpłatne.

 Współpracując z firmą PGOM, przekazujemy comiesięczne stypendium dla Ani, której ojciec 
nagle zginął. Fundacja opracowała i podpisała z firmą PGOM umowę oraz ustanowiła fundusz
celowy dla Ani. Stypendium jest regularnie przekazywane rodzinie Ani w ustalonej kwocie.

 W  styczniu 2016 opracowaliśmy i złożyliśmy do Rotacyjnego Domu Kultury na Jazdowie 
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wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Folklor w wielkim mieście. Taniec, śpiew i tradycje”. 

 19 stycznia 2016r. przedstawiciel zarządu fundacji przeprowadził spotkanie ze specjalistą ds. 
Funduszy Europejskich w Centrum Funduszy Europejskich celem pozyskania możliwości 
otrzymania dotacji. Na dokształcanie dzieci i młodzieży Fundusz Europejski nie przewidział 
żadnych środków na rok 2016.

 W marcu 2016 roku po analizie działalności utalentowanego młodego astronoma Adama 
Tużnika zakupiliśmy i przekazaliśmy mu nowoczesny teleskop. Sprzęt astronomiczny pomógł 
Adamowi zbudować i zrealizować zajęcia astronomiczne dla lokalnych  miłośników tej 
dziedziny nauki. Grupa amatorów-astronomów z pomocą Adama  skierowała swoje badania 
na odkrycie nowej planety, bardzo podobnej do Ziemi. 

 16 marca 2016 sfinansowaliśmy bilety na spektakl „Mały Książę” w teatrze Roma dla uczniów 
klasy IVc szkoły podstawowej nr 81 w Warszawie.

 W marcu 2016 roku opracowaliśmy i złożyliśmy do Urzędu Dzielnicy Śródmieście wniosek o 
dofinansowanie projektu pt.„Zaślubiny z folklorem”. 

 25 kwietnia 2016 roku dzieci z przedszkoli nr 4, 16 i 14, gdzie fundacja organizuje zajęcia 
teatralno-artystyczne wzięły udział w XI Warszawskim Turnieju Tańca „Tańczące brzdące” w 
Teatrze Palladium. Występy naszych podopiecznych zostały wyróżnione przez organizatorów. 

 Opracowaliśmy i złożyliśmy wniosek o dotację Urzędu Miasta pt. „Mały przedszkolak – twórcą 
kultury”.

 Opracowaliśmy i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Urzędu Miasta pn. „Przedszkolaki 
kształtują postawy proekologiczne”

 16 czerwca 2016 r. wzięliśmy udział w zorganizowanym przez Przedszkole nr 14 pikniku 
rodzinnym. Animator fundacji w zapewnionym przez nas stroju klauna, urozmaicał zabawę 
oraz reklamował Fundację Omnibus, rozdając dzieciom słodycze.

 18 czerwca 2016 r wspólnie ze Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym TPD przy ul. 
Zamiany na Ursynowie zorganizowaliśmy stoisko reklamowe przy okazji obchodów Dni 
Ursynowa - zakupiliśmy balony z logo Fundacji, a nasz animator zabawiał dzieci bańkami 
mydlanymi oraz reklamował działalność fundacji, rozdając balony, ulotki, upominki i słodycze.

 We współpracy z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego 5 listopada 2016 r. w 
ursynowskim ratuszu wzięliśmy udział w I URSYNOWSKIM FESTIWALU WOLONTARIATU. 
Celem tego wydarzenia, zorganizowanego przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Ursynów, było 
zachęcenie mieszkańców by aktywnie włączyli się w działalność fundacji i stowarzyszeń, 
działających na Ursynowie. Naszą fundację reprezentował zespól taneczny z przedszkola nr 
422, dla którego organizujemy zajęcia teatralno-artystyczne.

 Podczas Ursynowskiego Festiwalu Wolontariatu nawiązano współpracę z wolontariuszem, 
podjął się pomocy najmłodszym dzieciom w przedszkolu nr 282. 

 Fundacja od 2014 roku stale współpracuje ze Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym 
TPD na Ursynowie, którego podopieczni potrzebują pomocy a Ognisko nie posiada 
wystarczających środków, żeby im to wsparcie zapewnić. 
6 grudnia 2015 roku we współpracy z zespołem Ogniska zorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy 
dla podopiecznych zabawę mikołajkową z udziałem iluzjonisty. Pokaz magii został 
sfinansowany przez fundację. Dodatkowo przygotowaliśmy prezenty gwiazdkowe dla dzieci.

 W dniu 5.12.2016 współuczestniczyliśmy w akcji charytatywnej firmy Super-Pharma w 
Przedszkolu nr 282. Firma Super-Pharma przygotowała drobne upominki dla dzieci. 
Przy tej okazji rozpowszechniliśmy nasze ulotki z prośbą do rodziców przedszkolaków o 
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przekazywanie 1% podatku na rzecz Fundacji. 

 W porozumieniu z naszą Fundacją, dzieci z Gimnazjum im. Reytana zorganizowały 20 grudnia
2016 r. akcję świątecznej pomocy dla podopiecznych Środowiskowego Ogniska 
Wychowawczego TPD na Ursynowie, ofiarując im bożonarodzeniowe upominki. Akcja ta 
będzie kontynuowana w następnym roku.                                             

 Wzięliśmy udział w zbiórce charytatywnej zorganizowanej przez firmy Strabag i Astoria 
Premium Offices w dniach 6-15 grudnia 2016 roku. Środki w wysokości 2500zł zebrane 
podczas ceremonii otwarcia hotelu zgodnie z życzeniem dyrekcji firmy Strabag zostały 
przeznaczone na wydatki, niezbędne do rozwoju wybitnie utalentowanego 5-letniego Juliusza 
– podopiecznego fundacji. W roku 2017 zaplanowany jest zakup multimedialnego kursu do 
nauki języka japońskiego oraz ewentualnych czesnego do szkoły specjalistycznej.

 8 grudnia 2016 r. przedstawiciel zarządu fundacji uczestniczył w szkoleniu Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty dotyczącym nowych przepisów dla organizatorów wypoczynku dla dzieci.

3. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI

3.1. Uchwała No 1 z dnia 18 lutego 2016 roku dotycząca: 
       udzielenia wsparcia dwóm wybitnie utalentowanym  chłopcom w wieku 4 i 5 lat. Rodzaj wsparcia  
       będzie konsultowany i uzgadniany z rodzicami chłopców. 
3.2. Uchwała No 1 z dnia 10 marca 2016 roku dotycząca:
        przyznania dofinansowania szkole podstawowej nr 81 w Warszawie w postaci opłacenia 
        biletów na spektakl do teatru Roma.
3.3. Uchwała No 2 z dnia 10 marca 2016 roku dotycząca:
       wsparcia inicjatywy młodego astronoma Adama Tużnika i sfinansowanie zakupu teleskopu, 
       niezbędnego do zorganizowania badań.
3.4. Uchwała No 1 z dnia 18 kwietnia 2016 roku dotycząca:
       uczestnictwa wspólnie ze Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym TPD w Dniach Ursynowa, 
       zapewniając animatora oraz drobne upominki dla odwiedzających stoisko dzieci.
3.5. Uchwała No 2 z dnia 18 kwietnia 2016 roku dotycząca:
      uczestnictwa w pikniku rodzinnym w Przedszkolu nr 14. Fundacja zapewni dla rozrywki 
      przedszkolaków oraz ich rodziców animatora oraz drobne słodycze.
3.6. Uchwała No 1 z dnia 02 sierpnia 2016 roku dotycząca: 
       ustalenia składu Komisji stypendialnej Programu stypendialnego „Omnibus” w roku szkolnym  
       2016-2017.
3.7. Uchwała No 2 z dnia 02 sierpnia 2016 roku dotycząca:
      ustalenia wysokości stypendium naukowego w kwocie 1600,00 zł brutto na rok szkolny 2016-2017.
3.8. Uchwała No 3 z dnia 02 sierpnia 2016 roku dotycząca:
       wyboru kandydatów do przyznania i ostatecznego zatwierdzenia listy 33 Stypendystów  
       naukowych w VII edycji konkursu stypendialnego „Omnibus” na rok szkolny 2016-2017.
3.9. Uchwała No 4 z dnia 02 sierpnia 2016 roku dotycząca:
       ustanowienia stypendium specjalnego dla wybitnie utalentowanych podopiecznych. 
3.10. Uchwała No 5 z dnia 02 sierpnia 2016 roku dotycząca:
       ustanowienia stypendium socjalnego w różnych kwotach dla 6 dzieci z klas IV-VI szkół  
       podstawowych z rodzin wielodzietnych i/lub w trudnej sytuacji materialnej.
3.11. Uchwała No 6 z dnia 02 sierpnia 2016 roku dotycząca:
      przyznania nagród motywacyjnych dla 5 dzieci  z klas 4-tych, które nie zostały zakwalifikowane do 
      otrzymania stypendium naukowego.
3.12. Uchwała No 1 z dnia 17 sierpnia 2016 roku dotycząca:
      uczestnictwa w Ursynowskim Festiwalu Wolontariatu. Fundacja zapewni ulotki o działalności 
      fundacji oraz  prospekty informacyjne dla potencjalnych wolontariuszy.
3.13. Uchwała No 1 z dnia 23 października 2016 roku dotycząca:
      przyznania wsparcia finansowego dla dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD 
      Warszawa-Ursynów w postaci zorganizowania i sfinansowania atrakcji podczas spotkania  
      mikołajkowego oraz zakupu prezentów gwiazdkowych.
3.13. Uchwała No 2 z dnia 23 października 2016 roku dotycząca:
      uczestnictwa w kiermaszu-zbiórce zorganizowanym przez firmę Strabag na rzecz podopiecznych 
      fundacji. Fundacja zapewni ulotki o działalności oraz puszki do kwestowania. Pracownicy i 
      przedstawiciele fundacji wezmą udział w kweście.
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4. W 2016 ROKU FUNDACJA UZYSKAŁA NASTĘPUJĄCE PRZYCHODY:
- przychody finansowe w wysokości 112 393,06zł
(w tym: odsetki bankowe w wysokości 75 672,80 zł, 
wpłaty 1% podatku na OPP w wysokości 10 111,40zł  oraz 
dotację z Urzędu Gminy Warszawa-Ursynów i m.st. Warszawy w  wysokości 21 780,00 zł

5. W 2015 ROKU FUNDACJA PONIOSŁA NASTĘPUJĄCE KOSZTY:
1) na realizację celów statutowych: 310 864,74zł
2) koszty administracyjne: 
    w tym:
zużycie materiałów i energii –  1 424,66zł 
usługi obce – 160 865,50zł 
podatki i opłaty – 7 796,00zł 
wynagrodzenia – 110 910,61zł
świadczenia na rzecz pracowników – 21 259,04zł 
amortyzacja - 0 zł 
pozostałe koszty – 2 231,30 zł 

6. INNE DANE:
W 2016 roku Fundacja zatrudniała 8 pracowników:
- 6 na umowę cywilno-prawną; 
- 2 na umowę o pracę.

7. ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa:
7660,73 zł (625,00zł - PDOF, 7035,73 zł – ZUS od wynagrodzeń pracowników)

8. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE PRZEPROWADZONO W FUNDACJI 
ŻADNEJKONTROLI.

Prezes Zarządu …………………………………. Natalia Grekowicz

Wiceprezes Zarządu …………………………… Joanna Bronowska

Członek Zarządu  ……………….……………… Katarzyna Kosowska
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