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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica RYMKIEWICZA Nr domu 19A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-644 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 881047545

Nr faksu E-mail 
pracownia@naukaprzygoda.edu.pl

Strona www http://www.naukaprzygoda.edu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-01-17

2017-03-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14596446400000 6. Numer KRS 0000408518

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

Agnieszka Leśny Prezeska zarządu TAK

Joanna Przydatek Wiceprezeska zarządu TAK

Iwona Pawelec-Pudło Członkini 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

Zofia Magier Członkini zarządu NIE

FUNDACJA PRACOWNIA NAUKI I PRZYGODY
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna szczególnie w zakresie 
rozwoju i wsparcia edukacji alternatywnej oraz tworzeniu wartościowych 
rozwiązań służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych. 
Inicjowanie, propagowanie i wspieranie oraz realizowanie inicjatyw 
edukacyjnych, wychowawczych, szkoleniowych oraz informacyjnych w 
dziedzinie edukacji pozaformalnej i nieformalnej, w szczególności z nurtu 
„pedagogiki przygody” (experiential education, outdoor education, 
adventure education, pedagogika przeżyć), edukacji alternatywnej tzn. 
wykorzystujących aktywne formy kontaktu z przyrodą (w tym edukacji 
przyrodniczej), edukacji naukowej, turystyki i rekreacji, animacji 
społeczno-kulturalnej w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i 
dorosłych oraz animowania, tworzenia, odtwarzania więzi międzyludzkich 
w grupach dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pomiędzy tymi grupami
Propagowanie nauki i aktywnego zdobywania wiedzy o świecie, w tym w 
szczególności, łączenie zdobywania wiedzy z poznawaniem oraz 
przeżywaniem głębokiego kontaktu z naturą i kulturą. 
Podejmowanie działań na rzecz budowania w Polsce społeczeństwa 
obywatelskiego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań 
edukacyjnych. 
Inicjowanie, propagowanie i wspieranie oraz realizowanie inicjatyw, 
mających na celu profilaktykę uzależnień, działań i zachowań ryzykownych 
oraz przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Działalność nieodpłatną pożytku publicznego:
Inicjowanie i włączanie się w działania, których zadaniem jest budowanie 
zdrowych relacji międzyludzkich, budowanie dialogu 
międzypokoleniowego, tworzenie bezpiecznego oraz twórczego 
środowiska dla rozwoju dzieci, młodzieży 
i dorosłych. 
Działalność naukową, badawczą we wskazanym obszarze i propagowanie 
jej wyników w środowiskach pedagogów, nauczycieli, rodziców i 
wszystkich zainteresowanych. 
Tłumaczenie, pozyskiwanie i wydawanie publikacji o charakterze 
edukacyjnym 
i naukowym. 
Wspieranie inicjatyw młodzieżowych i projektów animacyjnych w 
środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, jako jednej z 
form nowoczesnej edukacji.
Organizacja wolontariatu na rzecz kształtowania aktywnych i 
odpowiedzialnych postaw obywatelskich, w szczególności wspieranie i 
realizacja projektów opartych na zaangażowaniu wolontariuszy.
 Działalność odpłatną pożytku publicznego:
Propagowanie nauki i aktywnego zdobywania wiedzy o świecie, w tym w 
szczególności, łączenie zdobywania wiedzy z poznawaniem oraz 
przeżywaniem głębokiego kontaktu z naturą i kulturą. 
Animowanie współpracy międzynarodowej (w tym naukowej) z 
instytucjami zajmującymi się aktywnymi formami edukacji, wychowania, 
kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Inicjowanie i włączanie się w działania przeciwdziałające wykluczeniu 
społecznemu, w tym wspieranie osób niepełnosprawnych oraz udzielanie 
pomocy pedagogicznej wszystkim, którzy jej potrzebują - w szczególności 
dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
Inicjowanie i włączanie się w programy, których celem jest ochrona 
środowiska m.in. poprzez zwiększanie świadomości o mechanizmach 
zachodzących w przyrodzie. 
Organizowanie oraz wspieranie warsztatów, seminariów, konferencji, 
kursów z zakresu określonego w celach fundacji. 
Stworzenie i rozwój zespołu, wraz z bazą dla jego działalności, twórczych i 
aktywnych pedagogów, turystów, animatorów – stale podnoszących 
swoje kwalifikacje, którzy będą aktywnie wpływać na rozwój i 
innowacyjność polskiej edukacji. 
Działalność naukową, badawczą we wskazanym obszarze i propagowanie 
jej wyników w środowiskach pedagogów, nauczycieli, rodziców i 
wszystkich zainteresowanych. 
Organizacja zajęć interdyscyplinarnych, tworzenie oraz prowadzenie gier 
miejskich i terenowych, tworzenie i prowadzenie gier symulacyjnych oraz 
z wykorzystaniem innych, innowacyjnych metod edukacyjnych.
Zawodowe doskonalenie nauczycieli i kadry oświaty.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Pracownia Nauki i Przygody prowadzi działalność statutową nieodpłatną i odpłatną oraz działalność gospodarczą. W 
ramach działalności statutowej, w okresie sprawozdawczym, fundacja prowadziła szereg programów długofalowych a także 
projektów i działań jednorazowych oraz krótkookresowych.  Ze względu na charakter organizacji prowadzone są starania o 
zwiększanie udziału działalności nieodpłatnej we wszystkich podejmowanych aktywnościach.

Rok 2020, to przede wszystkim nawigowanie w pandemii Covid-19. Różne etapy radzenia sobie z nową sytuacją, godziny narad 
członków Zarządu i Rady fundacji oraz członków zespołu. Fundacja przetrwała, choć pożegnało się z nią wielu członków i 
członkiń. Szukaliśmy różnych dróg i sposobów działania. Latem, gdy już było wiadomo, że pandemia nie odpuści, że nie odbędą 
się zaplanowane działania międzynarodowe- skupiliśmy się na dbaniu o zespół, aby go wesprzeć i utrzymać, zadbać o 
pracowników oraz zapewnić sposoby na działania „domku przygody” OsiemPrzezDwa. 
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II.1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA

Klub Młodego Odkrywcy
Od 2019 roku w Fundacji działa Klub Młodego Odkrywcy „Jazdowi Odkrywcy” prowadzony przez naszego wolontariusza. Kluby 
Młodego Odkrywcy to wieloletni program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. Jego działanie polega na prowadzeniu 
zajęć edukacyjnych, podczas których dzieci i młodzież mogą wspólnie eksperymentować pod okiem Opiekunów. Dzięki temu 
samodzielnie zdobywają wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa kilkaset tego rodzaju klubów. Do Klubu zapisały się m.in. 
dzieciaki, które przed laty uczestniczyły w naszych zajęciach świetlicy naukowej. KMO stanowi dla nich kontynuację naukowej 
przygody. 
Do połowy marca 2020, kiedy zawiesiliśmy wiele działań pracowni,odbyło się 6 spotkań KMO.
Wolontariat z przygodą

W 2012 roku powstała pierwsza edycja programu, który regularnie podlega modyfikacjom i udoskonaleniom. Staramy się 
prowadzić program w taki sposób, aby jak najłatwiej i najskuteczniej osiągać zamierzone cele Fundacji i Programu 
wolontariackiego na dany rok. Głównymi celami programu jest poznanie czym jest wolontariat, jak wygląda praca w III sektorze 
oraz pokazanie sposobu działania Fundacji. Wolontariusz fundacji  podpisuję umowę na okres pół roku. Zadania i obowiązki 
realizuje poprzez uczestniczenie w działaniach prowadzonych w ramach różnych innych programów fundacji tj: Akademia 
Pedagogiki Przygody, Edukacja Przygodą).
Nabór wolontariacki w roku 2020 odbywał się w sposób ciągły. Ogłoszenia o możliwości odbycia u nas wolontariatu pojawiły się 
na stronie fundacji, Facebooku, Instagramie i portalu ochotnicy.waw.pl

Przez cały rok odbywały się comiesięczne spotkania Fundacji, mające na celu między innymi umożliwienie wolontariuszom 
zapoznawania się z pozostałymi członkami zespołu, wymianę fundacyjnych doświadczeń i wspólne planowanie dalszych działań, 
od kwietnia, ze względu na pandemię, spotkania te odbywały się online. Aby podziękować wolontariuszom i wspierać 
integrację zespołu zorganizowano spływ kajakowy na zakończenie roku szkolnego. 

Od kwietnia podczas pandemii testowaliśmy zdalny system wachtowy - mieliśmy 4 wachty: kambuzowa - zajmująca się 
utrzymaniem domku, nawigacyjna - działaniami programowymi i  promującymi Fundację, kotwiczna - zajmująca się szybkimi 
działaniami organizacyjnymi i tawernowa - w której odpoczywaliśmy i dbaliśmy o morale zespołu.

W roku 2020 do zespołu wolontariuszy Fundacji dołączyło sześć osób i jednocześnie zamknęliśmy oddział we Wrocławiu.

Osiem przez Dwa
OsiemPrzezDwa to nazwa tzw. domku fińskiego, którego gospodarzem jest nasza fundacja w partnerstwie z Okręgiem 
Mazowieckim ZHR. Domek jest jednym z podstawowych miejsc realizacji działań Pracowni. Staramy się możliwie często 
przyjmować zbliżone do nas ideowo inicjatywy, a także udostępniać domek mieszkańcom Warszawy, ze szczególnym 
uwzględnieniem społeczności lokalnej. W znacznej mierze działalność w ramach tego programu ma charakter nieodpłatny. 
Program jest pod opieką zespołu domkowego, koordynowanego do końca sierpnia 2020 przez wolontariuszkę, a następnie do 
zajmowania się sprawami organizacyjnymi domku została zatrudniona pracowniczka biurowa.

W 2020 roku ze względu na bezpieczeństwo podczas pandemii domek nie był tak intensywnie wykorzystywany jak w latach 
ubiegłych, niemniej, kiedy było to możliwe, odbywały się w nim spotkania zarządu, zespołu, projektowe, organizacyjne, 
budżetowe, wolontariackie, scenariuszowe i rekrutacyjne. 
Warsztaty prowadzone bezpośrednio przez fundację na terenie Osiem Przez Dwa zajęły około 90 godzin. Były to m.in. warsztaty 
outdoorowe, integracyjne, naukowe, przyrodnicze, w  tym Klub Młodego Odkrywcy (18 godzin).

W ramach działalności OsiemPrzezDwa realizowane są wszystkie cele wymienione w statucie Fundacji. Zazwyczaj poza 
własnymi wydarzeniami przyjmujemy wiele organizacji, prywatnych inicjatyw, oraz spotkań lokalnej społeczności, grupy 
edukacji domowej, żłobek i przedszkole leśne.

Dzięki domkowi mamy wygodną i ładną przestrzeń do pracy oraz spotkań. OsiemPrzezDwa pozytywnie wpływa na zgranie 
zespołu, a ludzie przywiązani do miejsca chętnie angażują się również w działania Pracowni. 

Jest to także miejsce w którym od 2015 organizowane są wraz ze Studenckim Kołem Przewodników Beskidzkich (SKPB) wieczory 
piosenki turystycznej.  „Śpiewanki – wieczory piosenki turystycznej”. Wieczory te cieszyły się bardzo dużą popularnością. W 
każdej edycji imprezy uczestniczy od około 30 do 60 osób, wraz z dziećmi. W ciepłe miesiące organizowaliśmy wieczory w 
ogrodzie. Śpiewanki są wydarzeniem bezpłatnym, społecznym. Uczestnicy sami przynoszą poczęstunek, pomagają w dbaniu o 
domek i wspierają dobrowolnymi datkami zbiórkę publiczną na rzecz OsiemPrzezDwa. W 2020 odbyło się 6 spotkań, w tym dwa 
online. Spotkania zakończyły się w październiku, wraz z pogorszeniem pogody i drugą falą pandemii. 

Odbył się również warsztat rowerowy (7.03.20) - spotkanie miłośników jednośladów i wspólne przygotowywanie rowerów na 
nadchodzący sezon. 
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Szczegółowy wykaz działań w domku OsiemPrzezDwa znajduje się w dedykowanym mu załączniku do sprawozdania 
merytorycznego.

Gry i grywalizacja
Gry i grywalizacje w edukacji to nowy program fundacji, który wystartował w 2020 w rezultacie bardzo udanej wymiany 
młodzieżowej „Game On!” zorganizowanej w 2019 roku.  Celem tego programu jest upowszechnienie gier oraz grywalizacji jako 
skutecznych i angażujących metod pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, wykorzystujących „growe” mechanizmy do 
wspierania rozwoju.
Mówiąc „gry” mamy na myśli zarówno gry „rozrywkowe” (planszówki, karcianki), gry fabularne (RPG, LARP, ect.), gry 
szkoleniowe, symulacyjne, terenowe oraz te, które wymykają się tradycyjnym podziałom.
W ramach programu zaplanowane były zajęcia popularyzujące gry, wykorzystywanie gier jako elementów programów 
rozwojowych, prowadzenie klubu gier planszowych „Graramba” oraz  tworzenie i szkolenia z projektowania gier. 
W ramach programu odbyły się warsztaty pokazowe „Nie daj się złapać!” (6.03) o zgrywalizowanej formie warsztatów dla 
młodzieży na temat  mechanizmów manipulacji wykorzystywanych m.in. w reklamie. W warsztatach wzięło udział 10 osób.

II.2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA ODPŁATNA

Akademia Pedagogiki Przygody
Jest to główny program fundacji w obszarze działalności statutowej odpłatnej. Ma on charakter popularyzująco-szkoleniowy, 
którego celem jest propagowanie i rozwijanie w Polsce metod i technik w ramach nurtów składających się na tzw. pedagogikę 
przygody. Program zainicjowano jeszcze przed 2012 rokiem (przed oficjalną rejestracją fundacji). Do głównych działań zaliczamy 
prowadzenie cyklicznych warsztatów wprowadzających w tematykę pedagogiki przygody (tzw. Adventus), certyfikowany kurs 
na instruktora i budowniczego niskich mobilnych parków linowych ERCA oraz warsztaty wynikające z aktualnego 
zapotrzebowania, zainteresowań lub pojawiających się trendów w ramach pedagogiki przygody.  Zdarzają się, choć 
okazjonalnie, warsztaty na zamówienie dla konkretnych grup czy placówek.
W 2020 roku, ze względu na pandemię, program był realizowany w ograniczonym stopniu. Program koordynuje Agnieszka 
Leśny.

Warsztaty outdoor
Na ten program składają się działania szkoleniowe i edukacyjne, inspirowane oraz łączone z różnymi metodami pracy 
pedagogiki przygody, ze szczególnym uwzględnieniem niskiego parku linowego.
W roku 2020 ze względu na obostrzenia związane z pandemią nie odbyły się warsztaty outdoor.
Działania międzynarodowe
Działalność międzynarodowa służy przede wszystkim rozwijaniu kompetencji naszego zespołu oraz wspierania transferu wiedzy 
oraz umiejętności w zakresie pedagogiki przygody z innych krajów do Polski. Jest to działalność dodatkowa w stosunku do 
głównych programów fundacji.
Fundacja należy do dwóch międzynarodowych sieci: Outdoors as a Tool i European Institute for Outdoor Adventure Education 
and Experiential Learning (EOE Network).
„Overwork the process”: 13-17.01.20, we Wrocławiu, odbyło się pierwsze, organizowane przez nas, eksperckie seminarium 
międzynarodowe o przepracowywaniu trudnych sytuacji „Overwork the process”. W seminarium wzięło udział kilkunastu 
uczestników z Polski, Łotwy, Włoch, Holandii i Rumunii. Rezultatem seminarium była propozycja „algorytmu” postępowania w 
sytuacjach trudnych, który opracowaliśmy graficznie oraz powstały animacje w języku polskim i angielskim. Relacja znajduje się 
tutaj: https://naukaprzygoda.edu.pl/przepracowac-trudne-sytuacje-relacja-ze-szkolenia-overwork-the-process/.
Train the trainer Outdoors as a Tool: 7.02-12.02, odbyła się druga część międzynarodowego kursu trenerów outdoor którego 
byliśmy współogranizatorem. Kurs ukończyła tylko 1 osoba, reszta polskich uczestniczek, z przyczyn życiowo-losowych, nie 
ukończyła kursu. Relacja znajduje się  tutaj: https://naukaprzygoda.edu.pl/relacja-z-outdoorowego-kursu-trenerskiego-cz-2/ 

W celu promocji współpracy międzynarodowej zorganizowaliśmy w Warszawie Erasmus Day - otwarte wydarzenie, podczas 
którego przedstawiliśmy społeczności Jazdowa, w jaki sposób współpracujemy z naszymi zagranicznymi partnerami. 

Edukacja Przygodą
Po długich dyskusjach i poszukiwaniach możliwych rozwiązań odwołaliśmy zaplanowaną na 20-23 maja 2020 konferencję 
„Edukacja Przygodą”.

Inne działania
W 2020 roku Fundacja otrzymała grant od Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego działającego w Narodowym 
Instytucie Wolności w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na wzmocnienie potencjału III sektora. Celem projektu było 
wzmocnienie potencjału organizacji obywatelskich poprzez wzmacnianie i propagowanie wiedzy o konkretnych kompetencjach, 
które ich członkinie i członkowie rozwijają poprzez udział w wolontariacie długoterminowym. Miało to na celu zmianę 
niekorzystnych stereotypów związanych z wolontariatem, które według samych organizacji, hamują ich rozwój.
W wyniku projektu zwiększyła się wiedza organizacji pozarządowych o tym jakie kompetencje rozwijane są dzięki ich 
programom wolontariackim, koordynatorzy wolontariatu zyskali nowoczesne narzędzie do udoskonalenia programów 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

wolontariackich oraz wzmocniony został profesjonalny wizerunek wolontariatu.
Projekt "Wygrywaj wolontariat" był realizowany od maja do listopada 2020 na terenie całej Polski. Był jednym z największych 
projektów realizowanych przez naszą Fundację, był ogromnym wyzwaniem, ale także przestrzenią do zdobycia nowego 
doświadczenia na różnych polach. Zdobyliśmy bardzo duże doświadczenie związane z promocją i działaniem w mediach. 
Podczas tworzenia profesjonalnych materiałów wideo na rzecz projektu, nauczyliśmy się korzystać z nowo pozyskanego sprzętu 
oraz dobre praktyki przy tworzeniu w przyszłości filmów na rzecz promowania fundacji. Prowadzenie projektu w trybie 
kryzysowym ze względu na pandemię wymagało dużego doświadczenia i wspólnych sił członków fundacji - zarządu, 
wolontariuszy i zespołu projektu. Projekt miał zasięg ogólnopolski, dzięki temu podczas rekrutacji organizacji do projektu 
rozwinęliśmy sieć kontaktów, poznaliśmy realne potrzeby innych organizacji, ale także wymieniliśmy doświadczenia dotyczące 
zarządzania organizacją, pracy z wolontariuszami i inspiracji do podejmowanych działań. Prowadzone przez nas badania i 
wnioski z samego przebiegu projektu są niezwykle ciekawe i są pewnym punktem wyjścia dla nas do działań w przyszłości, a 
także pracy naszej organizacji i rozwoju wolontariatu. 
Strona projektu: https://wygrywajwolontariat.pl/ 

II.3 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Zgodnie z zapisami w Statucie fundacji, prowadzimy działalność gospodarczą, której celem jest pozyskanie środków na 
działalność statutową.  W ramach działalności prowadzimy stanowiska na imprezach komercyjnych dla dzieci, organizujemy 
urodziny naukowe i przyrodnicze oraz prowadzimy sklep internetowy, którego ważnym zadaniem jest również dostarczenie na 
rynek polski książek i pomocy dydaktycznych używanych w pedagogice przygody. 
W związku z pandemią zanotowaliśmy zmniejszenie zainteresowania naszymi produktami, obroty działalności gospodarczej 
spadły o około 60%. 
Mimo zmniejszonego dochodu zachowaliśmy zatrudnienie w działalności gospodarczej na poziomie sprzed pandemii.

II.4. INNE DZIAŁANIA

Zarząd fundacji
Zarząd działa zgodnie ze statutem. Spotkania Zarządu odbywały się średnio co dwa tygodnie.
We wrześniu 2020 do Zarządu dołączyła Zofia Magier, przyjęta uchwałą Rady Fundacji 2/2020 z dnia 05.08.2020.
Z dniem 31.12.2020 swoją kadencję zakończyła Iwona Pawelec-Pudło i Monika Babis.
Działania w obrębie zespołu fundacji
W 2020 udało się zorganizować, po 2 letniej przerwie, wspólny wyjazd w góry Zarządu i Rady fundacji, który pełni bardzo ważną 
funkcję w budowaniu współpracy tych dwóch grup. Wyjazd odbył się w Zubrzycy Górnej i wzięło w nim udział 17 osób. 
Biuro fundacji
Biuro fundacji odpowiada za działania nie wpisujące się do powyższych kategorii działań,  które są pomocne dla organizacji: 
czuwanie nad skrzynką pocztową, odpisywanie na maile, przekazywanie ważnych informacji do koordynatorów, wysyłanie 
informacji do zespołu, uzupełnianie dokumentacji Pracowni, pomoc w tworzeniu dokumentów i listów, wyprawy z przesyłkami 
na pocztę, wsparcie techniczne dla koordynatorów, kontakty z urzędami i różnymi instytucjami – to tylko niektóre z zadań. Od 
września 2017 r. jest zatrudniona  koordynatorka biura fundacji.
W związku ze zmniejszeniem dochodów, w IV kwartale zmniejszyliśmy wymiar zatrudnienia koordynatorki biura.
Komisja i fundusz stypendialny

Z powodu braku koordynatora/koordynatorki w lipcu zamknęliśmy fundusz stypendialny.

Strony www i fanpage na Facebooku
Fundacja prowadzi, administruje i opłaca następujące strony internetowe: www.naukaprzygoda.edu.pl, 
www.edukacjaprzygoda.pl,  www.wygrywajwolontariat.pl 
Fundacja prowadzi i administruje następujące fanpage na Facebooku: Pracownia Nauki i Przygody, OsiemPrzezDwa i Edukacja 
Przygodą oraz profil na LinkedIn. Główny profil fundacji posiada 2080 fanów a OsiemPrzezDwa 1675. Fundacja ma również 
kanał na YouTube, który ma 29 stałych subskrybentów, a najpopularniejszy film – promujący gumizelę, obejrzało 1619 osób.  
Od stycznia 2019 roku Fundacja ma również konto na Instagramie, które obserwuje 200 osób.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Przyroda oraz architektura osiedla Jazdów w Warszawie.

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

700

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 promocja i organizacja wolontariatu

Organizacja wolontariatu na rzecz kształtowania 
aktywnych i odpowiedzialnych postaw 
obywatelskich, w szczególności wspieranie i 
realizacja projektów opartych na zaangażowaniu 
wolontariuszy. Działania te odbywają się w 
ramach naszego programu Wolontariat z 
Przygodą. Głównymi celami programu jest 
poznanie czym jest wolontariat, jak wygląda 
praca w III sektorze oraz pokazanie sposobu 
działania Fundacji. Wolontariusz fundacji  
podpisuję umowę na okres pół roku. Zadania i 
obowiązki realizuje poprzez uczestniczenie w 
działaniach prowadzonych w ramach różnych 
innych programów fundacji tj: Akademia 
Pedagogiki Przygody, Edukacja Przygodą). 
Naszym wolontariuszom umożliwiamy udział w 
licznych projektach międzynarodowych.

94.99.Z 0,00 zł

2 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Wspieranie inicjatyw młodzieżowych i projektów 
animacyjnych w środowisku lokalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym, jako jednej 
z form nowoczesnej edukacji; prowadzenie 
animacji społeczno-kulturalnej domku fińskiego 
OsiemPrzezDwa na osiedlu Jazdów. Domek jest 
jednym z podstawowych miejsc realizacji działań 
Pracowni, a dodatkowo staramy się możliwie 
często przyjmować zbliżone do nas ideowo 
inicjatywy, a także udostępniać domek 
mieszkańcom Warszawy, ze szczególnym 
uwzględnieniem społeczności lokalnej.

94.99.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

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

Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w 
ramach programu Klub Młodego Odkrywcy Są to 
cotygodniowe zajęcia edukacyjne, w trakcie 
których w naszym domku i ogrodzie uczestnicy 
mogą rozbudzać swoją ciekawość poprzez 
eksperymenty, aktywności majsterkowanie i 
wspólne zabawy. Podczas zajęć podążamy za 
potrzebami i chęciami dzieci, jednocześnie 
wspierając ich w dążeniu do celu. W 2020, ze 
względu na pandemię odbyło się jedynie 6 41 
spotkań. W ferie zorganizowaliśmy grę, w którą 
można było grać bezpiecznie- tylko ze swoją 
rodziną. Co dwa dni przy naszym domku 
pojawiały się zadania do wykonania, które 
przybliżały kulturę różnych miast na świecie.

85.59.Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Organizowanie oraz wspieranie 
warsztatów, seminariów, konferencji, 
kursów z zakresu określonego w celach 
fundacji. Akademia Pedagogiki Przygody, 
główny program fundacji w obszarze 
działalności statutowej odpłatnej, ma 
charakter popularyzująco-szkoleniowy, 
którego celem jest propagowanie i 
rozwijanie w Polsce metod i technik w 
ramach nurtów składających się na tzw. 
pedagogikę przygody. Do głównych działań 
zaliczamy prowadzenie cyklicznych 
warsztatów wprowadzających w tematykę 
pedagogiki przygody (tzw. Adventus) oraz 
warsztaty wynikające z aktualnego 
zapotrzebowania, zainteresowań lub 
pojawiających się trendów w ramach 
pedagogiki przygody.

82.30.Z 0,00 zł

2

działalność na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijanie 
kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami

Animowanie współpracy międzynarodowej 
(w tym naukowej) z instytucjami 
zajmującymi się aktywnymi formami 
edukacji, wychowania, kształcenia dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Działalność ta służy 
przede wszystkim rozwijaniu kontaktów i 
współpracy międzynarodowej, ale także 
rozwijaniu kompetencji naszego zespołu 
oraz wspierania transferu wiedzy oraz 
umiejętności w zakresie pedagogiki 
przygody z innych krajów do Polski. 
Działalność międzynarodowa służy przede 
wszystkim rozwijaniu kompetencji naszego 
zespołu oraz wspierania transferu wiedzy 
oraz umiejętności w zakresie pedagogiki 
przygody z innych krajów do Polski. Jest to 
działalność dodatkowa w stosunku do 
głównych programów fundacji.
Fundacja należy do dwóch 
międzynarodowych sieci: Outdoors as a 
Tool i European Institute for Outdoor 
Adventure Education and Experiential 
Learning (EOE Network).

„Overwork the process”: we Wrocławiu, 
odbyło się pierwsze, organizowane przez 
nas, eksperckie seminarium 
międzynarodowe o przepracowywaniu 
trudnych sytuacji. W seminarium wzięło 
udział kilkunastu uczestników z Polski, 
Łotwy, Włoch, Holandii i Rumunii.
Train the trainer Outdoors as a Tool: odbyła 
się druga część międzynarodowego kursu 
trenerów outdoor którego byliśmy 
współogranizatorem.

85.59.B 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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3 454,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 223 882,12 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 294 350,02 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 240 828,67 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 14 931,30 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 31 165,85 zł

d) przychody finansowe 291,77 zł

e) pozostałe przychody 7 132,43 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 44 657,90 zł

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, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.91.Z

Prowadzenie sklepu internetowego: Prowadzimy sklep internetowy, którego ważnym 
zadaniem jest również dostarczenie na rynek polski książek i pomocy dydaktycznych 
używanych w pedagogice przygody. W naszym sklepie sprzedajemy materiały i narzędzia, 
które sami najczęściej wykorzystujemy w trakcie treningów i warsztatów, lekcji oraz szkoleń. 
Chcemy, aby polscy nauczyciele, trenerzy, animatorzy mieli dostęp do najnowszych pomocy 
metodycznych wykorzystywanych w pedagogice przygody. Całość dochodów sklepu 
przeznaczamy na działalność statutową Fundacji Pracownia Nauki i Przygody.

2 82.30.Z

Prowadzenie zajęć dla dzieci: W ramach działalności gospodarczej prowadzimy stanowiska na 
imprezach komercyjnych dla dzieci, a także organizujemy urodziny naukowe, a także w formie 
gier terenowych dostosowanych tematyką do zainteresowań jubilata. W zakresie naszych 
działań są eksperymenty naukowe, zajęcia przygodowe (w tym z wykorzystaniem niskich 
parków linowych), przyrodnicze, gry miejskie i terenowe. Ze względu na obostrzenia 
sanitarne, które obowiązywały w miesiącach, w których zazwyczaj organizujemy najwięcej 
takich wydarzeń, w tym roku zorganizowaliśmy tylko jedną imprezę urodzinową.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

100 651,43 zł

118 720,69 zł

4 510,00 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
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2.4. Z innych źródeł 22 355,50 zł

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

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 454,50 zł

3.3. 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 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 290 782,03 zł 3 454,50 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

242 369,57 zł 3 454,50 zł

19 890,07 zł 0,00 zł

28 061,96 zł

0,39 zł

0,00 zł

460,04 zł 0,00 zł

1 Cały przychód zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji,  został wydatkowany na pokrycie kosztów 
działania OsiemPrzezDwa ( koszty czynszu i zakupu energii).

3 454,50 zł

1 Cały przychód zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji,  został wydatkowany na pokrycie kosztów 
działania OsiemPrzezDwa ( koszty czynszu i zakupu energii).

3 454,50 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

7 608,60 zł

3 717,43 zł

2 166,02 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

31 165,85 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -1 540,90 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -4 958,77 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 3 103,89 zł

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)

1 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. 0,50 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)

0,25 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 3 103,89 zł

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  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

388 750,40 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

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.
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20 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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
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 
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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 64 763,34 zł

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

48 601,31 zł

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

16 162,03 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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

1 073,50 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 083,96 zł

18 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) 

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)

4 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

4 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

18 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

12 817,64 zł

12 817,64 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 51 945,70 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 4 812,15 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 43 789,16 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

1 558,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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)

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

1 Doposażenie domku 
OsiemPrzeDwa

Wyposażenie lokalu Centrum Komunikacji Społecznej 
m.st. Warszawy

4 510,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 372,53 zł

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

1 Wygrywaj Wolontariat Wzmocnienie potencjału 
organizacji obywatelskich, 
poprzez Propagowanie i 
zwiększanie wiedzy o 
konkretnych kompetencjach 
nabywanych przez 
wolontariuszy

Narodowy Instytut Wolności 118 720,69 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Agnieszka Leśny
Joanna Przydatek
Iwona Pawelec-Pudło

Zofia Magier

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W KOMUNALNYM LOKALU UŻYTKOWYM
W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020

Najemca:
Nazwa najemcy (zgodnie z KRS):
Fundacja Pracownia Nauki i Przygody
oraz Okręg Mazowiecki Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz

Forma prawna (zgodnie z KRS):
fundacja oraz stowarzyszenie

Siedziba najemcy (zgodnie z KRS):
ul. Rymkiewicza 19a, 01-644 Warszawa oraz ul. Ursynowska 36/38, 02-605
Warszawa

Adres do korespondencji:
j. w.

Osoby, z którymi można się kontaktować
w sprawie sprawozdania (telefon, faks,
adres poczty elektronicznej):
Agnieszka Kędziorek,
osiemprzezdwa@naukaprzygoda.edu.pl

Strona internetowa najemcy:
www.naukaprzygoda.edu.pl oraz www.mazowsze.zhr.pl

Lokal wynajmowany przez najemcę na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy:

Adres: ul. Jazdów 8/2, os. Jazdów, Warszawa

Powierzchnia:

74 m^2

Kondygnacja:

parter

Dodatkowe uwagi dotyczące lokalu (liczba pomieszczeń, dostępność dla osób

niepełnosprawnych, inne informacje zdaniem najemcy istotne)

3+WC+schowek techniczny, domek wolnostojący.

http://www.naukaprzygoda.edu.pl


Opis działalności najemcy w lokalu lub opis działalności związanej z najmem lokalu
(prosimy o podanie konkretnych danych i o nieograniczanie się do podawania
informacji zawartych w statucie lub w KRS albo w innym rejestrze):

Informacje ogólne

„OsiemPrzezDwa” to nazwa tzw. domku fińskiego mieszczącego się na warszawskim
Osiedlu Jazdów, ul. Jazdów 8/2. Domkiem wspólnie opiekuje się Fundacja Pracownia
Nauki i Przygody oraz Referat Wędrowników Okręgu Mazowieckiego Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Panująca pandemia mocno wpłynęła na działanie domku. Powstał dokument  „Zasady
korzystania z przestrzeni OsiemPrzezDwa obowiązujące w związku z epidemią
SARS-CoV-2 od 12 lipca 2020 do odwołania”

, który był na bieżąco aktualizowany względem zmieniającej się sytuacji, dotyczył m.in.
środków bezpieczeństwa czy ograniczeń liczby osób przebywających na jego terenie.
Zadbaliśmy także o przygotowanie środków dezynfekujących i innych materiałów
ochrony osobistej, które mają pomóc zachować bezpieczeństwo osób korzystających z
przestrzeni OsiemprzezDwa. Brak wsparcia ze strony miasta i dzielnicy, poza
czasowym umorzeniem części czynszu, był niezwykle trudny dla działań
prowadzonych w domku i niezwykle obciążający. Ograniczone działania i duży wkład
czasu, pracy i funduszy na utrzymywanie domku w 2020 roku bardzo wpłynęło na
nasze przyszłe działania i wymusiło duże zmiany w działaniach fundacji.

Działania realizowane w Domku są prowadzone w ramach działalności Fundacji,
harcerzy , a także we współpracy i udziale innych organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych.

1. Działania Pracowni Nauki i Przygody

a. Klub Młodego Odkrywcy (10 spotkań, 25 godzin) – naukowe spotkania dla
dzieci

KMO spotykał się od stycznia do marca 2020, był kontynuacją zajęć z roku 2019. Od
drugiej połowy marca zajęcia zostały zawieszone. Spotkania były realizowane
nieodpłatnie i prowadzone przez wolontariuszy fundacji.

b. „Dziko Przygody” (2 spotkania, 2 godziny)

Zajęcia dla dzieci w nurcie leśnych zajęć przedszkolnych na Jazdowie prowadzone
przez dawną wolontariuszkę fundacji.

c. Śpiewanki turystyczno-górskie (6 spotkań,  33 godzin)

Spotkanie pasjonatów wędrówek turystyczno-górskich, w trakcie których śpiewane są
wspólne piosenki. Spotkania były realizowane nieodpłatnie i prowadzone przez
wolontariuszy fundacji.

d. Warsztaty z prowadzenia doświadczeń dla nauczycieli (2 spotkania, 20
godzin)



Warsztaty prowadzone przez wolontariuszkę Fundacji wspierające nauczycieli w ich
codziennych działaniach. Warsztaty dotyczyły poszerzania wiedzy i umiejętności z
zakresu prowadzenia doświadczeń z uczniami bazując na motywacji wewnętrznej
uczniów.

e. Warsztaty „Dzikie przedszkole” (1 spotkanie, 6 godzin)

Szkolenie dla nauczycieli z zakresu edukacji leśnej i przenoszeniu jej elementów do
tradycyjnego otoczenia szkolnego.

f. Spotkania fundacji

Wewnętrzne spotkania fundacji dotyczące m.in. omawiania bieżących działań fundacji,
ustaleń organizacyjnych, prac bieżących w domku, podsumowań realizacji celów
fundacji, ale także dyżury Gospodyni Domku czy spotkania zarządu fundacji.

2. Działania harcerskie:

Wszystkie spotkania były realizowane nieodpłatnie:

a. Pomarańczarnia śpiewanki (3 spotkanie, 12 godziny)

Spotkanie na wspólne śpiewanie członków 23 Szczepu WDHiZ „Pomarańczarnia”.

b. Zbiórki harcerskie bratnich organizacji (innych niż ZHR)

Zbiórki drużyn z innych organizacji harcerskich, w tym rady warszawskich hufców,
śpiewanki harcerskie i kurs „Silva Juventis” .W sumie odbyło się 5 zbiórek trwających
od 2 do 8 godzin.

c. Spotkania Komisji Instruktorskiej Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy (10
spotkań)

Spotkanie komisji z kandydatami na instruktorów, rozmowy dotyczące postępów w
realizacji wyznaczonych indywidualnie celów dla poszczególnych harcerzy.

d. Rada 23 Szczepu WDHiZ „Pomarańczarnia”

e. Rada Drużyny 23 WDHek Turnia im. Dobrosławy Miodowicz-Wolf (2
spotkania)

f. Rada Hufca „Studnia”

g. Zbiórka drużyny 264 WDH-ek "Zielony Płomień" o Irenie Sendlerowej

h. Zbiórka 8 Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Knieja” (2 spotkania)

i. Rada drużyny 8 Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Knieja

j. Rada Szczepu

Rada dotycząca zimowiska, działań szczepu, także rada kadry zuchowej dotycząca
stopni oraz dyskusji społecznej

k. Rada kursu instruktorskiego

Spotkanie kadry kursu i komendy chorągwi w celu omówienia formy tegorocznego
kursu w związku z koronawirusem



l. Spotkanie „weteranów” - zbiórka 8 Warszawskiej Drużyny Harcerzy Knieja
oraz osób zaprzyjaźnionych
m. Harcerskie urodziny (3 oddzielne wydarzenia)
n. Otwarte śpiewanki harcerskie ”Brzaskogranie” prowadzone przez Krąg
Harcerstwa Starszego „Brzask” (5 spotkań)

o. Spotkanie planszówkowe środowiska ZHR

p. Spotkanie dyskusyjne dla instruktorów i instruktorek z Mazowsza na temat
koedukacji w ZHR

q. Spotkanie poobozowe drużyny wędrowniczej

r. Przedzjazdowe spotkanie instruktorów Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy

s. Spotkanie opłatkowe 12MDW-ek "Fulminata"

3. Kursy, warsztaty i szkolenia harcerskie:

a. Kurs Przewodnikowski "Føroyar" (1 spotkanie)

b. Kurs podharcmistrzyń – Mazowiecka Chorągiew Harcerek (2 dni)

c. Kurs Metodyki Harcerek „Ad Astra” (1 dzień)

d. Kurs Zastępowych Warszawskiego Hufca Harcerek "Przystań" (3 dni)

e. Kurs krótkofalarski dla Kręgu Harcerstwa Starszego „Brzask” (1 dzień)

f. Harcerskie targi umiejętności (3 spotkania)

g. ZHR Zero Waste-  zajęcia dla harcerzy i ich przyjaciół organizowane przez
instruktorów ZHR (1 spotkanie)

h. Pracownia batiku – udostępnienie domku jako pracowni do tworzenia batiku
harcerce kończącej studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (3 tygodnie)

i. Kurs podharcmistrzyń „Gwar”

4. Działania w partnerstwie z innymi organizacjami pozarządowymi i
grupami nieformalnymi:
a. „Bandziarnia” (39 spotkań, 234 godziny)

Kooperatywa przedszkolna o charakterze leśnego przedszkole odbywała się od I-IV, 35
spotkań, 210 godzin. W miesiącach od VI-XII była przerwa. W grudniu odbyły się 4
spotkania, 24 godziny.

b. Spotkania Studenckiego Klubu Górskiego (SKG) (10 spotkań, 40 godzin)

Spotkania Studenckiego Klubu Górskiego, który zorganizował w domku łącznie 10
spotkań. Spotkania były realizowane nieodpłatnie.

c. Zajęcia świetlicowe dla dzieci z pobliskiej szkoły (62 spotkania, 197 godzin)

Zajęcia o charakterze kreatywnej świetlicowej przeplatane podstawowymi
elementami majsterki dla dzieci wieku od zerówki do klasy trzeciej. W zajęciach
uczestniczą dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej nr 12.

d. Ceramika (16 spotkań, 46 godzin)



Zajęcia z ceramiki dla dzieci i dorosłych. Kontynuacja zajęć z 2019 r. Łącznie odbyło się
16 spotkań, 46 godzin. Od październik zajęcia zostały zawieszone.

e. Śpiewanki Mamucie (1 spotkanie, 5 godziny)

Cykl imprez dla uczestników w nieco starszym, niż studencki wiek. Raz na kwartał, w
naszych progach spotykają się seniorzy wraz z młodymi muzykami i wspólnie wykonują
piosenki śpiewane przed latami .80 XX wieku. Spotkania były realizowane
nieodpłatnie

f. Warsztaty Śpiewu z Ameryki Łacińskiej (4 spotkań, 10 godzin)

Spotkania miały na celu przestawienia tradycyjnych pieśni plemion z Ameryki
Południowej. Spotkania nieregularne, kontynuacja z 2019 r. W ciągu roku 2020 odbyły
się 4 spotkania, 10 godzin.

g. Zajęcia z jęz. Angielskiego (18 spotkań, 18 godzin)

Zajęcia były kontynuacją działań z 2019 roku, odbywał się do marca 2020 roku,
później zajęcia zostały zawieszone.

h. Zajęcia „Przyrodnicze Skarby Jazdowa” (5 spotkań, 15 godzin)

Zajęcia przyrodnicze prowadzone w ramach Otwartego Uniwersytetu Jazdów. Zajęcia
odbyły się w lipcu w ilości 5 spotkań, 20 godzin. Spotkania były realizowane
nieodpłatnie.

i. Jam Session muzyczne (11 spotkań, 38,6 godzin)

Zajęcia Jam Session to zajęcia dla dzieci w wieku 6-9 lat. Dzieci eksperymentowały i
samodzielnie tworzyły melodie muzyczne wykorzystując sprzęt muzyczny.

j. Zajęcia „Ferajna” (6 spotkań, 42 godziny)

Ferajna to grupa złożona z trzech rodzin, które uczą się w ramach Edukacji Domowej.

k. Zajęcia „Kopyta i Łapy” (4 spotkań, 23,5 godzin)

Kopyta i Łapy to grupa edukacji domowej, w której rodzice prowadzą zajęcia dla
swoich dzieci.

l. Koncert na misach i gongów (3 spotkania, 4,5 godzin)

Koncerty gry na misach i gongach.

m. Warsztaty architektów (2 spotkania, 28 godzin)

Jednorazowe warsztaty weekendowe dla studentów architektury z Politechnik
Warszawskiej. Spotkania były realizowane nieodpłatnie

n. Warsztat „Kobiety i drzewa” (1 spotkanie, 6 godzin)

Jednorazowe warsztaty dla kobiet.


