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• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. SOKOŁOWSKA Nr domu 9B Nr lokalu U30

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-142 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 781181183

Nr faksu - E-mail info@fundacjaomnibus.pl Strona www www.fundacjaomnibus.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-05-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14203255300000 6. Numer KRS 0000337655

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

NATALIA GREKOWICZ PREZES ZARZĄDU
FUNDACJI

TAK

JOANNA BRONOWSKA WICEPREZES ZARZĄDU 
FUNDACJI

TAK

KATARZYNA KOSOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 
FUNDACJI

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

EWA BURDYŃSKA-MICHNA PRZEWODNICZĄCA 
RADY FUNDACJI

TAK

EUGENIUSZ KAZIMIERZ 
KOBYŁCZYJ

CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

ALICJA SKIKIEWICZ CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

FUNDACJA "OMNIBUS" IM. FRANCISZKI DRAB DZIAŁAJĄCA NA RZECZ ROZWOJU NAUK I TECHNIKI 
ORAZ KSZTAŁCENIA ZDOLNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN NIEZAMOŻNYCH

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor
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1. Opis działalności pożytku publicznego

W ramach działalności statutowej w 2018 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.  VII edycja programu stypendialnego w roku 
szkolnym 2018-2019: 
Weryfikacja adresów internetowych ponad 1700 szkół podstawowych oraz zespołów szkół na podstawie 
skorygowanych danych po weryfikacji adresów na stronach internetowych szkół i bezpośrednich kontaktów z 
administracjami szkół. Rozsyłanie kompletu dokumentów programu do placówek oraz umieszczenie na stronie 
internetowej Fundacji i funpage'u Facebook;
Odpowiadanie na pytania na temat programu stypendialnego zainteresowanym rodzicom, nawiązanie współpracy ze 
szkołami, z którymi fundacja nie współpracowała wcześniej, konsultacje z pedagogami szkół i wychowawcami, 
koordynacja wniosków stypendialnych z administracją szkół;  
W dniu 06.08.2018 Zarząd powołał komisję stypendialną, która zbierała i analizowała napływające dokumenty oraz 
przeprowadziła rekrutację kandydatów do konkursu Programu Stypendialnego na podstawie otrzymanych wniosków; 

W wyniku głosowania wyłoniono 24 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 7 nagród motywacyjnych dla dzieci, które wykazały się wysokimi ocenami i osiągnięciami, a nie osiągnęły 
wystarczającej ilości punktów do otrzymania stypendium.
W roku 2018 dla stypendiów i nagrodzonych zakupiliśmy 12 komputerów, tablety, sprzęt komputerowy (w tym 
urządzenia wielofunkcyjne, drukarki i oprogramowanie), sprzęt muzyczny (w tym dofinansowano keyboard, głośniki, 
opłacono naprawy skrzypiec), opłacono wyjazdy językowe, uczestnictwo w warsztatach wyjazdowych 
międzynarodowych i ogólnopolskich muzycznych i sportowych, zakupiono artykuły i narzędzia plastyczne. Ponadto 
opłacono zajęcia sportowe, taneczne i baletowe, opłacono obozy i warsztaty naukowe i muzyczne. Opłacono kursy 
językowe i zajęcia matematyczne dla 16 stypendystów, zobowiązując ich do dostarczenia informacji o ocenach za I 
semestr 2018/2019 celem weryfikacji poziomu zaangażowania i uczęszczania na zajęcia.
We współpracy z fundacją firma Multikurs.pl zapewniła nieodpłatny dostęp do platformy nauki języków obcych dla 
naszych podopiecznych. Dzięki firmie Multikurs.pl 10 dzieci, którym zabrakło punktów do uzyskania stypendium 
naukowego mogły uczyć się w ciągu roku wybranego języka online. 

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 2017-2018 w ramach wymienionych stypendiów opłaciliśmy roczny dostęp do Internetu dla 1 stypendysty.
2. Zarząd podjął również decyzję o kontynuowaniu  dwóch ponadprzeciętnie utalentowanych chłopców. Pomoc 
fundacji jest realizowana w postaci zapewnienia 6-letniemu Franciszkowi  dostępu do zasobów wiedzy poprzez 
opłacenie rocznego abonamentu Internetowego. Dzięki dostępowi do wiedzy, zawartej w Internecie oraz kontaktów w 
różnymi instytucjami, Franciszek ma obecnie zapewnione zajęcia językowe, z chemii, z języków japońskiego, 
hiszpańskiego i angielskiego oraz matematyczne i ogólnie rozwojowe. W maju 2018 roku Franek brał udział w IX 
Konferencji PAD w Gdańsku,w spotkaniu z pracownikiem NASA oraz w konkursie ogólnopolskim "Polacy i Kosmos" 
zajął II miejsce.
Juliusz, który ma obecnie 7 lat otrzymał od fundacji dostęp do multimedialnej platformy edukacyjnej, opłacony został 
roczny kurs nauki języka japońskiego oraz zajęcia judo.
     
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, promocję oraz rozszerzenie zainteresowania różnymi dziedzinami 
nauki i techniki wśród dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości 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 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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w Warszawie. W ramach programu „Bliżej nauki” organizujemy i opłacamy również wycieczki po Warszawie z 
przewodnikiem.

Realizacja:
W roku 2018 zorganizowano i sfinansowano wycieczki naukowe dla dzieci szkół podstawowych z Cieksynia, 
Mikłusów i Święcieńca, z Lisewa, Jońca, z Sudragi, Bledzewa oraz Borkowa, dla dzieci z Ogniska TPD Wola oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie. 
Łącznie zakupiono 371 biletów wstępu i opłacono wycieczki z przewodnikiem dla każdej z grup.
Dodatkowo 52 bilety otrzymaliśmy od CNK bezpłatnie jako stały klient, wspierający dzieci pochodzące ze środowisk 
z problemami ekonomicznymi.
Program będzie kontynuowany w latach następnych. 

2.4.  Projekt „Kreatywne kolonie letnie w Marózie” w terminie od 27 lipca do 06 sierpnia 2018 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. 
Analizowaliśmy oferty ośrodków kolonijnych na 2018 r., uwzględniając ich status (m.in. wpis do rejestru ośrodków, 
dopuszczenia straży pożarnej i Sanepidu) i ponownie wybraliśmy ośrodek Syrenka w Marózie k/Olsztynka.
przeprowadzenie konkursu ofert na przewóz autokarem;
kwalifikacja dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i z problemami materialnymi (na podstawie informacji 
Wydziału Oświaty i pedagoga SP nr 13.
przeprowadzenie konkursu na opiekunów, kierownika kolonii oraz wolontariuszy zgodnie z wytycznymi Kuratorium 
Oświaty;
Opracowanie i złożenie oferty do Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na realizację zadania publicznego pn. 
„Kreatywne kolonie w Marózie” w terminie 27 lipca – 6 sierpnia 2018;
Podpisanie Umowy z Zarządem Dzielnicy Wola na dofinansowanie w kwocie 11000,00 zł i realizacja zadań 
szczegółowych.
opracowanie programu wychowawczo-edukacyjnego wypoczynku  w porozumieniu z kierownikiem kolonii (m.in. 
prelekcja zasobów przyrodniczych okolic Maróza) oraz organizacja wycieczek i rezerwacja biletów wstępu, w tym do 
zamku krzyżackiego w Nidzicy;
przeprowadzenie rekrutacji dzieci, na podstawie zebranych kart zgłoszeniowych,
przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko kierownika wypoczynku , 2 opiekunów i wolontariusza według aktualnych 
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. 

Program będzie kontynuowany w latach następnych. 

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 2018 roku. 
Od września 2018 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 prezentować na kilku wystąpieniach dla innych dzieci, dla rodziców 
oraz podczas festiwali i konkursów dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Program będzie kontynuowany w latach następnych. 

2.7. Działania dodatkowe.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

Organizując wycieczki po historycznym centrum Warszawy przywiązujemy uwagę, aby przekazać 
dzieciom wiedzę m.in. o dziełach 
architektów przedwojennej Warszawy.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1. 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.
2. W  czerwcu 2018 roku we współpracy z dyrekcją Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie 
współorganizowaliśmy i sfinansowaliśmy wycieczkę dzieci po Warszawie oraz udział w Niewidzialnej Wystawie w 
Warszawie.  
3. W czerwcu opracowaliśmy i złożyliśmy do Millennium Bank S.A. wniosek o dofinansowanie projektu „Mistrzowie 
Matematyki” celem pozyskania dodatkowego dofinansowania dla podopiecznych fundacji. Bank Millennium S.A. 
wybrał inną fundację. 
4. Również w czerwcu 2017 roku 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 animatorzy z Ogniska reklamowali działalność fundacji, rozdając balony, ulotki, upominki i słodycze.
5. Wspierany przez nas utalentowany młody astronom Adam Tużnik w 2018 roku otrzymał od fundacji kamerę do 
nagrań obserwacji astronomicznych. 
6. 4 kwietnia 2018 roku dzieci z przedszkoli nr 4, 16 i 14, gdzie fundacja organizuje zajęcia teatralno-artystyczne 
wzięły udział w XIII Warszawskim Turnieju Tańca „Tańczące brzdące” w Teatrze Palladium. Występy naszych 
podopiecznych tradycyjnie zostały tradycyjnie wyróżnione przez organizatorów i nagrodzone brawami publiczności.  
7. Firma SwissChamber ponownie uhonorowała w 2018 roku nam pomoc, oferując stypendium dla jednego z 
naszych podopiecznych. Przygotowaliśmy prezentację profili dzieci. SwissChamber wybrali Kingę, która dzięki 
uprzejmości i hojności tej firmy miała możliwość pogłębienia swojej pasji w indywidualnych zajęciach z matematyki.
8. Fundacja opłaciła bilety do teatru Guliwer dla dzieci-wolontariuszy ze szkoły w Trzebieszowie. Spektakl odbył się 
25.10.2018.
9. Zorganizowaliśmy zabawę mikołajkową dla podopiecznych Środowiskowego Ogniska Wychowawczego na 
Ursynowie w formie warsztatów tanecznych prowadzonych przez Szkołę Tańca Riviera, która odbyła się 18 stycznia 
2019 roku. Dodatkowo fundacji zakupiła dla dzieci drobne upominki, owoce oraz słodycze.

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

842

0
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Propagowanie rozwoju edukacji w szkołach 
podstawowych, w szczególności edukacji pozalekcyjnej 
naukowej, muzycznej, artystycznej, w zakresie języków 
obcych, w tym organizowanie programu stypendialnego 
dla uczniów szkół podstawowych. Co roku realizujemy 
program wspierania zdolnych dzieci poprzez 
przyznawanie stypendium celowego, które może być 
wykorzystane na rozwój ich talentów i zdolności. W 
ramach programu przekazujemy dzieciom komputery, 
sprzęt komputerowy, artykuły artystyczne, instrumenty 
muzyczne, sprzęt naukowy i inne.

0,00 zł

2 działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw dziecka

Wspomaganie poza programowej edukacji w 
przedszkolach, w zakresie wiedzy muzycznej, 
artystycznej, poprzez organizowanie zajęć rozwojowych 
artystyczno-teatralnych dla dzieci w wieku 3-5 lat. W 
ramach projektu zapewniamy zajęcia, która mają na celu 
wpajanie dzieciom poczucia estetyki, miłości do muzyki, 
nauczanie ruchu scenicznego oraz umiejętności 
wyrażania siebie poprzez mowę ciała.

14,00 zł

3 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Organizowanie wyjazdów edukacyjnych dla dzieci ze 
szkół podtawowych. Organizowanie i
finansowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin 
niezamożnych i często dysfunkcyjnych. Podczas 
wyjazdów zapewniamy dla dzieci zakwaterowanie, 
wyżywienie, sprzęt sportowy i gry oraz wycieczki i 
zajęcia edukacyjne. W roku 2018 dzieci wyjeżdżały do 
ośrodka wypoczynkowo-rekreacyjnego w Marózie, który 
zapewnia duży ogrodzony teren z jeziorem, gdzie dzieci 
mogą spędzać w zabawie całe dni na świeżym 
powietrzu.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 68 880,66 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 14 864,27 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 54 016,39 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 14 864,27 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 14 864,27 zł

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

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

296 320,03 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 Wspomaganie poza programowej edukacji w przedszkolach, w zakresie wiedzy muzycznej, 
artystycznej, poprzez organizowanie zajęć rozwojowych artystyczno-teatralnych dla dzieci w wieku 
3-5 lat. W ramach projektu zapewniamy zajęcia, które mają na celu wpajanie dzieciom poczucia 
estetyki, miłości do muzyki, nauczanie ruchu scenicznego oraz umiejętności wyrażania siebie 
poprzez mowę ciała.

14 864,27 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 11 000,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 296 320,03 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -227 439,37 zł
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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.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

2 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 2 miejsca po przecinku)

2,00 etatów

5 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
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)

1 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 110 477,44 zł

a) z tytułu umów o pracę 59 640,96 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 50 836,48 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

1 498,91 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 920,08 zł

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Natalia Grekowicz Prezes 
Zarządu

Joanna Bronowska Wiceprezes 
Zarządu

Katarzyna Kosowska Członek 
Zarz

Data wypełnienia sprawozdania
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