
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica NOWOGRODZKA Nr domu 56 Nr lokalu 7

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-695 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@humanites.pl Strona www www.humanites.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2012-11-14

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14264189000000 6. Numer KRS 0000368820

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

Zofia Dzik Prezes Zarządu TAK

Jolanta Jakóbczyk Wiceprezes 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

Zdzisława Cwalińska 
Weychert

Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Igor Rusinowski Członek Rady Fundacji TAK

Magdalena Dziewguć Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA HUMANITES - SZTUKA WYCHOWANIA

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
1. Wsparcie rozwoju młodego pokolenia poprzez wsparcie rodziny, jako 
podstawowej komórki społecznej w zakresie budowania zdrowych więzi w 
rodzinie oraz wychowywania dzieci.
2. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne, których cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności w wyżej wymienionym 
zakresie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1.Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1. Budowanie świadomości i szerzenie wiedzy z zakresu potrzeb 
emocjonalnych, tworzenia więzi w rodzinie, wychowywania dzieci, 
radzenia sobie z kryzysami w rodzinie, rozwiązywania konfliktów.
2. Propagowanie i promowanie dostępnych form pomocy rodzinie w 
obszarze budowania więzi, wychowania i problemów wychowawczych.
3. Integrowanie, współdziałanie i promowanie organizacji, ekspertów, 
instytucji wspierających rodzinę w obszarze kształtowania właściwych 
relacji i wychowania dzieci. 
4. Umożliwienie łatwego dostępu do organizacji, ekspertów i instytucji 
mających dobre praktyki w zakresie wsparcia rodziny w obszarze 
budowania więzi rodzinnych oraz wychowania dzieci.
5. Krzewienie wiedzy psychologicznej i edukacja w zakresie metod 
wychowawczych.  
6. Krzewienie wiedzy psychologicznej i edukacja w zakresie uświadamiania 
zagrożeń związanych z uzależnieniami, sposobów przeciwdziałania im oraz 
możliwych metod wychowawczych.
7. Inspirowanie, wydawanie i promowanie publikacji zgodnych z celami 
Fundacji.
8. Organizowanie i pomoc w zakresie działań szkoleniowych, organizacji 
konferencji, warsztatów, sympozjów oraz akcji społecznych mających na 
celu przekazywanie wiedzy oraz wymianę doświadczeń w obszarze celów 
statutowych Fundacji.
9. Promowanie zdrowego i wartościowego modelu funkcjonowania 
rodziny oraz form spędzania przez nią czasu wolnego.
10. Prowadzenie i promowanie działalności badawczej w zakresie 
zgodnym z celami Fundacji.
11. Działania na rzecz propagowania oraz nauki wykorzystywania zasobów 
i predyspozycji rodziców i dzieci, służące poprawie umiejętności uczenia 
się, radzenia sobie ze stresem,  rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie 
z agresją i innymi emocjami.
12. Działania na rzecz zmian w systemie oświaty mające na celu włączenie 
do systemu nauczania elementów wykorzystujących naturalne zasoby 
dziecka – lepsze poznanie samego siebie i własnych zdolności/talentów, 
umiejętność uczenia się, radzenia sobie ze stresem, agresją.
13. Działania mające na celu wspieranie placówek oświatowych we 
współpracy z Rodzinami uczniów celem tworzenia spójnego systemu 
wychowania.
14. Inspirowanie i aktywizowanie mass mediów, w celu włączenia ich do 
działań na rzecz wsparcia rodziny i kształtowania rozwoju młodego 
pokolenia poprzez wspieranie pozytywnych wzorców. 
15. Wspieranie przedsięwzięć i nowatorskich projektów służących celowi 
Fundacji.
16. Wspieranie międzynarodowej wymiany doświadczeń w zakresie celów 
statutowych Fundacji.
17. Inicjowanie, integrowanie, współdziałanie i wspieranie działań 
rządowych, przedstawicieli samorządów lokalnych, mediów, oświaty, 
organizacji społecznych, kulturalnych w zakresie inicjatyw zbieżnych z 
celami Fundacji.
18. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków 
finansowych na rzecz Fundacji, przede wszystkim w formie wystaw, 
pokazów, odczytów i aukcji.
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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. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w 
następującym zakresie:
a) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację (§ 9 ust.1 pkt. 
1,2,3,4,11 Statutu)
b) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (§ 9 ust.1 pkt. 1,5,6,8 Statutu)
c) PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie 
indziej niesklasyfikowana (§ 9 ust.1 pkt. 2,18 Statutu)
d) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i 
kongresów (§ 9 ust.1 pkt. 1, 3,5,6,8,9,11,12,16,17 Statutu)
e) PKD 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność 
wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (§ 9 ust.1 pkt. 7 
Statutu)
f) PKD 73.1 Reklama (§ 9 ust.1 pkt. 1,2,3,9,11,12,16,17 Statutu)
g) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych (§ 9 ust.1 pkt. 10 Statutu)

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych 
osób i instytucji zbieżną z jej celami.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

a) Kontynuacja projektu w obszarze oświaty: Akademia Przywództwa Liderów Oświaty – innowacyjny 
program rozwoju przywództwa w systemie oświaty dla dyrektorów szkół z udziałem wiodących 
wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki;
b) Rozwój Programu „Spójne Przywództwo” i współpraca z firmami w zakresie wdrażania programu w 
środowisku biznesowym
c) Dwie godziny dla Rodziny – akcja społeczna skierowana do wszystkich pracodawców i pracowników; 
Akcja objęła ponad 8 mln osób.
d) Współpraca z Pałacem Prezydenckim w zespole pracodawców – wypracowywanie rozwiązań 
wspierających zatrudnienie przyjazne rodzinie - przeprowadzenie konkursu dla pracodawców "Dobry 
klimat dla Rodziny";
e) Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla 
obszarów metropolitalnych" - projekt realizowany we współpracy z Biurem Edukacji m.st.Warszawy dla 
150 szkół i przedszkoli
f) Prowadzenie portalu społecznościowego www.mamrodzine.pl  dla rodziców;
g) Warsztaty dla osób indywidualnych oraz dla firm w ramach Programu Zrównoważonego Rozwoju. 
Proponowane tematy takie jak: rozwój inteligencji emocjonalnej, umiejętność stawiania granic, 
budowanie relacji z partnerem, relacje z dzieckiem, uzależnienia, komunikacja z nastolatkiem, 
motywowanie dziecka, wybór szkoły dla dziecka, konsekwencja w wychowaniu, komunikacja bez 
przemocy oraz samopoznanie;
h) Assistance Rodziny: pakiet pierwszej pomocy dla pracowników i ich rodzin w zakresie wyzwań 
związanych z ich życiem prywatnym (indywidualnie dobrana pomoc specjalistów współpracujących z 
Fundacją).
i) Publikacje Fundacji
j) Program 4D ENTER– jest to program kierowany do nauczycieli i jest pierwszym tego typu 
przedsięwzięciem w Polsce. W czasie siedmiu dwudniowych sesji prowadzonych przez ekspertów w 
danej dziedzinie pokazujemy nauczycielom jak przy wykorzystaniu rytmu, muzyki, czy ciszy można 
rozwijać twórcze myślenie, kreatywność i przedsiębiorczość
k) kierowanie pracami zespołu strategicznego przy MEN w zakresie wypracowania systemowych 
rozwiązań w zakresie przywództwa w oświacie.

Druk: MPiPS 3



2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

8000000

500

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)

nie dotyczy

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

Pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane 
(działania edukacyjne, 
publikacje wspierające 
obszar rozwoju 
osobistego i 
kompetencji 
wpływających na 
kształtowanie relacji w 
rodzinie, działania 
edukacyjne realizowane 
przy promocji Dnia 
Rodziny w Polsce. 
Celem akcji jest 
zwrócenie uwagi na 
sposób budowania 
naszych relacji na co 
dzień, uważności 
drugiego człowieka. 
Istotnym elementem 
jest również patrzenie 
na rodzinę w ujęciu 
wielopokoleniowym. W 
ramach każdej akcji 
Fundacja dodaje 
wartości tworząc 
dodatkowe dzieła 
mające na celu 
inspirację do pracy nad 
budowanymi przez nas 
na co dzień relacjami 
(np. wywiady, quizy, 
minitesty, etc)

85.59.B

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

Druk: MPiPS 4
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Pozostała pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana 
(prowadzenie serwisu 
internetowego dla 
rodziców i 
wychowawców - 
www.mamrodzine.pl. 
Portal zawiera wiele 
artykułów z tematyki 
dotyczącej wychowania 
dzieci i młodzieży oraz 
relacji w rodzinie. Na 
serwisie prowadzone 
jest również forum 
dyskusyjne. Ponadto 
tworzymy wokół 
serwisu społeczność 
specjalistów - 
psychologów, 
pedagogów, 
mediatorów i osób 
innych specjalizacji 
pracujących z 
rodzinami, z którymi 
mogą się skontaktować 
osoby odwiedzające 
nasz serwis. Serwis 
również jest główną 
stroną referencyjną w 
ramach corocznej akcji 
z okazji Dnia Rodziny

88.99.Z

Druk: MPiPS 5



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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji gdzie 
indziej nie 
skwalifikowane (np. 
Akademia Przywództwa 
dla dyrektorów szkół -  
jest innowacyjnym 
programem rozwoju 
przywództwa w 
systemie oświaty z 
udziałem wiodących 
wykładowców ze świata 
biznesu, psychologii, 
socjologii i pedagogiki, 
kształcących czołowych 
liderów biznesu.

Program jest 

85.59.B

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Szukanie systemowych 
rozwiązań zwracających 
uwagę na wagę 
integracji życia 
zawodowego i 
prywatnego. Np. jeden 
z inicjatorów 
ogólnopolskiego 
konkursu dla 
pracodawców 
zrealizowanego przez 
Pałac Prezydencki 
"Dobry Klimat dla 
Rodziny". W 2014 roku 
odbyła się pierwsza 
edycja konkursu o 
nagrodę Pary 
Prezydenckiej z 
poparciem wszystkich 
organizacji działających 
w Polsce zrzeszających 
pracodawców. Ponado 
Fundacja jest członkiem 
zespołu strategicznego 
Ministra Edukacji w 
zakresie wypracowania 
podstaw do 
systemowych zmian w 
obszarze przywództwa 
w edukacji. Fundacja 
również jest aktywnym 
uczestnikiem forów 
związanych z 
równoważeniem życia 
zawodowego i 
prywatnego.

85.60.Z
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adresowany do 
kreatywnych i 
innowacyjnych liderów 
oświaty, pełniących lub 
zamierzających pełnić 
funkcje kierownicze w 
systemie edukacyjnym. 
Podstawowym celem 
programu jest 
przygotowanie jego 
uczestników do 
efektywniejszego 
zarządzania zarówno 
sobą, jaki i relacjami z 
zespołem i otoczeniem 
szkoły (tj. rodzicami, 
uczniami, 
nauczycielami – z 
jednej strony, a z 
drugiej – administracją, 
organizacjami 
pozarządowymi, 
biznesem itp.) - Aby 
Dyrektor był liderem a 
nie administratorem 
szkoły...

Naszą intencją jest, aby 
dyrektorzy mieli i nie 
bali się wdrażać wizji 
szkoły, która oceniania 
jest nie tylko poprzez 
pryzmat wiedzy 
uczniów mierzonej 
wynikami testów i 
rankingiem szkół, ale 
szkoły, która dba o 
holistyczny rozwój 
młodego człowieka, o 
kształtowanie jego 
charakteru i systemu 
wartości). Ponadto 
Fundacja prowadzi 
warszty dla rodziców i 
nauczycieli z różnych 
dziedzin związanych z 
wychowaniem dzieci i 
młodzieży oraz 
budowania realacji w 
rodzinie.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 7



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) 260,503.71 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 36,533.50 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 104,169.26 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 346.99 zł

e) Pozostałe przychody 119,453.96 zł

49,912.00 zł

0.00 zł

67,974.14 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 69,540.00 zł

0.00 zł

13,400.00 zł

56,140.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) 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)

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 36,533.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 117,886.14 zł

Druk: MPiPS 8
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 36,544.07 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -17,489.71 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -11,379.09 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 36,533.50 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: 237,454.87 zł 15,401.78 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

54,023.21 zł 15,401.78 zł

115,548.35 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

67,882.17 zł

1.14 zł 0.00 zł

1 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji (warsztaty) 1,645.78 zł

2 Prowadzenie serwisu internetowego dla rodziców i wychowawców www.mamrodzine.pl 6,956.00 zł

3 Przeprowadzenie III edycji ogólnopolskiej akcji 
społecznej Dwie Godziny dla Rodziny
 i Opracowanie badań dotyczących relacji w rodzinie
(dotarcie ponad 8mln osób

6,800.00 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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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)

2.0 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)

1.5 etatów

3.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 63,209.40 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

37,853.40 zł

37,853.40 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 25,356.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

200.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

200.00 osób

4.00 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

4.00 osób

0.00 osób
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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
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)

1,680.00 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)

1,500.00 zł

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

1,680.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

2,800.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 W 2014 roku Fundacja realizowała projekt 
"Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako 
przykład systemowego rozwiązania dla obszarów 
metropolitalnych"

Ośrodek Rozwoju Edukacji 
Podmiot bezpośrenio 
odpowiedzialny: Biuro Edukacji m.st. 
Warszawy

49,912.00 zł

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Fundacja szuka, inicjuje i wspiera systemowe rozwiązania mające na celu wsparcie rozwoju młodego pokolenia i 
współczesnej zapracowanej rodziny.
Swoje działania Fundacja realizuje w następujących obszarach: 
a)w środowisku pracy - gdzie na co dzień przebywają dorośli (rodzice, dziadkowie, etc) - Fundacja pracuje w tym 
środowisku w oparciu o wypracowany przez siebie Model Spójnego Przywództwa - rozwoju człowieka nie tylko w 
obszarze zawodowym, ale również w obszarze prywatnym, pokazując wagę integracji obu tych światów zarówno z 
punktu widzenia pracodawcy jak i korzyści społecznych. Fundacja realizuje w tym środowisku również szereg 
warsztatów dla rodziców oraz coroczną akcję Dwie Godziny dla Rodziny, którą zwracamy uwagę na jakość 
budowanych więzi. Akcja dociera do ponad 8mln osób.
b) w środowisku szkolnym - gdzie na co dzień przebywają dzieci - tutaj Fundacja zainicjowała dwa systemowe 
projekty: Ogólnopolski projekt rozwoju przywództwa w oświacie - aby dyrektor był liderem a nie administratorem 
szkoły. W szkołach zarządzanych przez naszych absolwentów uczy się na co dzień już kilkastet tysięcy dzieci. 
Zainicjowaliśmy również projekt mający na celu zmianę sposobu metodyki nauczania i wychowania - Program 4D - 
rozwoju kluczowych kompetencji udanego, przedsiębiorczego i kreatywnego życia.
c) w środowisku mediów - które ma ogromny wpływ wzorcotwórczy, a w którym spędzamy dużo czasu poza pracą i 
szkołą.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Zofia Dzik - Prezes Zarządu 
Fundacji

Jolanta Jakóbczyk - Wiceprezes 
Fundacji

Data wypełnienia sprawozdania
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