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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-14

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

Wiktoria Jasińska członkini zarządu TAK

Joanna Przydatek wiceprezeska zarządu NIE

Iwona Pawelec-Pudło członkini zarządu NIE

Zofia Magier członkini zarządu NIE

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

Paweł Chuchmała przewodniczący rady 
fundacji

NIE

Michał Wesołowski członek rady fundacji NIE

Agata Pankiewicz członkini rady fundacji NIE

Gosia Siarkiewicz członkini rady fundacji NIE

Joanna Salwicka członkini rady fundacji 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.
2. 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
3. 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.
4. Podejmowanie działań na rzecz budowania w Polsce społeczeństwa 
obywatelskiego
z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.
5. 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)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego:
1.1. 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.
1.2. Działalność naukową, badawczą we wskazanym obszarze i 
propagowanie jej
wyników w środowiskach pedagogów, nauczycieli, rodziców i wszystkich
zainteresowanych.
1.3. Tłumaczenie, pozyskiwanie i wydawanie publikacji o charakterze 
edukacyjnym
i naukowym.
1.4. Wspieranie inicjatyw młodzieżowych i projektów animacyjnych w 
środowisku
lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, jako jednej z form 
nowoczesnej
edukacji.
1.5. Organizacja wolontariatu na rzecz kształtowania aktywnych i 
odpowiedzialnych
postaw obywatelskich, w szczególności wspieranie i realizacja projektów 
opartych
na zaangażowaniu wolontariuszy.
2. Działalność odpłatną pożytku publicznego:
2.1. Propagowanie nauki i aktywnego zdobywania wiedzy o świecie, w 
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tym
w szczególności, łączenie zdobywania wiedzy z poznawaniem oraz 
przeżywaniem
głębokiego kontaktu z naturą i kulturą.
2.2. Animowanie współpracy międzynarodowej (w tym naukowej) z 
instytucjami
zajmującymi się aktywnymi formami edukacji, wychowania, kształcenia 
dzieci,
młodzieży i dorosłych.
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2.3. 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.
2.4. Inicjowanie i włączanie się w programy, których celem jest ochrona 
środowiska
m.in. poprzez zwiększanie świadomości o mechanizmach zachodzących w
przyrodzie.
2.5. Organizowanie oraz wspieranie warsztatów, seminariów, konferencji, 
kursów z
zakresu określonego w celach fundacji.
2.6. 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.
2.7. Działalność naukową, badawczą we wskazanym obszarze i 
propagowanie jej
wyników w środowiskach pedagogów, nauczycieli, rodziców i wszystkich
zainteresowanych.
2.8. Organizacja zajęć interdyscyplinarnych, tworzenie oraz prowadzenie 
gier miejskich
i terenowych, tworzenie i prowadzenie gier symulacyjnych oraz z 
wykorzystaniem
innych, innowacyjnych metod edukacyjnych.
2.9. 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

II.1. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA NIEODPŁATNA
Klub Młodego Odkrywcy
Od 2019 roku w Fundacji działał 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. Klub
zawiesił pracę w marcu 2020 roku. W 2021 odbyły się jedynie dwa spotkania. Dalsze decyzje
będą związane z rozwojem epidemii i możliwościami wolontariuszy.
Program koordynuje Krzysztof Kocimski.
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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
najczęściej na rok. Zadania i obowiązki realizuje poprzez uczestniczenie w działaniach
prowadzonych w ramach różnych innych programów fundacji tj: Akademia Pedagogiki
Przygody, OsiemPrzezDwa, warsztaty outdoor).
Nabór wolontariacki w roku 2021 odbywał się w sposób ciągły oraz w trakcie jednej „akcji
naborowej”. Eksperymentowaliśmy z osobnymi zgłoszeniami do wolontariatu w domku na
Jazdowie („złote rączki”) oraz do zespołu trenerskiego. W ten sposób, do organizacji, na stałe
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dołączyło 5 nowych osób. 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. Większość tych spotkań
obywała się online, ze względu na trwające obostrzenia związane z pandemią.
W 2021 zorganizowano 2 wydarzenia o charakterze integracyjnym i ogólnorozwojowym dla
wolontariuszy: kurs pierwszej pomocy i spotkanie świąteczne.
Pod koniec 2021 wprowadziliśmy testowo funkcję „starszych kubryku”, wybieranych przez
cały zespół fundacji. Osoby pełniące tę rolę stanowią rodzaj „rady” konsultacyjnej dla Zarządu
w sprawach dotyczących całej fundacji, udrażniają komunikację pomiędzy wolontariuszami
a zarządem oraz stanowią zachętę dla najaktywniejszych członków i członkiń zespołu do
włączenie się w wiedzę z zakresu zarządzania w ngo. Starsi kubryku wybierani są na ustaloną
kadencję (pierwsza 3 miesiące, kolejna 6 miesięcy), dysponują budżetem 500 pln na kadencję
oraz są zaproszeni na wyjazd Zarządu i Rady fundacji (wszyscy, którzy pełnili tę funkcję
w danym roku, niezależnie od kadencji).
Na koniec 2021 roku zespół fundacji liczył 24 osoby + Rada Fundacji.
Program koordynują: członkinie Zarządu (szczególnie Agnieszka Leśny).
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 był koordynowany przez zatrudnioną do tego
zadania osobę.
W 2021 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
80 godzin (mniej niż w 2020) + 2 działania „ciągłe” („Ferie z przygodą” i „Mapa Życzeń
Jazdowa”. Były to m.in. warsztaty outdoorowe, integracyjne, naukowe, przyrodnicze, w tym
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Klub Młodego Odkrywcy, Erasmus Days, działania związane z projektem „Skala Współpracy”
NOWEFIO.
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
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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 2021 odbyły się
4 spotkania.
Szczegółowy wykaz działań w domku OsiemPrzezDwa znajduje się w dedykowanym mu
załączniku do sprawozdania merytorycznego.
Do działań otwartych, realizowanych w ramach animacji społeczno-kulturalnej na Jazdowie w
2021 należały:
• Ferie z Przygodą
• Projekt „Mapa Życzeń na Jazdowie”
• Noc Muzeów
• Koncert zespołu „Stój Katarzyno”
Program koordynują: członkinie Zarządu.
Gry i grywalizacja
Gry i grywalizacje w edukacji to stosunkowo nowy program fundacji, który wystartował
w 2020. 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.
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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 odbył się międzynarodowy kurs projektowania gier edukacyjnych „Game
it out!” .
Program koordynuje Agnieszka Leśny.

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.
Jednym z najważniejszych wydarzeń była pierwsza część międzynarodowego kursu trenerskiego  trenerów outdoor „Outdoor as 
a tool” (relacja w załączniku).

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 2021 zorganizowaliśmy łącznie 5 działań (w 
tym jedne warsztaty trwające 5 dni), w których wzięło udział około 340 osób z różnych grup wiekowych. W porównaniu z 
rokiem 2020, kiedy to przez pandemię nie udało się zorganizować żadnego warsztatu, w minionym roku odnotowaliśmy na tym 
polu duży sukces, bowiem udało nam się skutecznie reaktywować program warsztatów outdoorowych.
Program koordynują: członkinie Zarządu (głównie Wiktoria Jasińska i Aleksandra Szydlik).

Edukacja Przygodą
Działania w ramach tego programu nie były prowadzone.

Skala Współpracy
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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

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

2000
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W 2021 roku Fundacja otrzymała grant od Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego działającego w Narodowym 
Instytucie Wolności w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na wzmocnienie potencjału III sektora. Jest to 
największy dotychczasowy projekt realizowany przez naszą fundację. Działania maja wymiar ogólnopolski, a sam projekt trwać 
będzie do końca 2023 roku.  Celem projektu jest wzmocnienie organizacji obywatelskich w tworzeniu i doskonaleniu zasobów 
oraz rozwijania strategii działania poprzez wdrożenie do organizacji tzw. modelu “Skala współpracy” który stanowi gotową 
koncepcję wraz z narzędziami do diagnozowania i zmiany działań i kultury organizacji na "skali" od konfliktu do synergicznej 
współpracy. Działania w projekcie koncentrują się w szczególności na wsparciu systemowego rozwiązania problemów 
związanych z kapitałem ludzkim w organizacjach: braku osób gotowych bezinteresownie angażować się w działania organizacji; 
trudnościami w utrzymaniu dobrego personelu, wolontariuszy; wypaleniu liderów i liderek organizacji. Dla naszej organizacji to 
ogromna szansa na usprawnienia działań wolontariackich, budowania zaangażowania, rozwoju organizacji oraz nawiązania 
nowych kontaktów. Naszym dodatkowym celem jest także wykorzystanie dobrych praktyk i doświadczenia podczas realizacji 
ubiegłorocznego projektu “Wygrywaj Wolontariat”. 
Rok 2021 był dla nas początkiem projektu, nie miały miejsca wydarzenia otwarte o szerokim zasięgu. Została wybrana oraz 
zatrudniona koordynatorka projektu zatrudniona na pół etatu na umowę o pracę. Odbyło się szkolenie nowych trenerów, 
którzy będą zaangażowani we wdrażanie modelu, prowadzone przez twórców Skali Współpracy z Holandii. Rozpoczęliśmy 
tworzenie gry szkoleniowej, która będzie bardzo istotnym elementem w dalszych etapach projektu, odbyły się testy gry w 
wersji online oraz pudełkowej z różnymi grupami docelowymi. Bardzo ważnym, natomiast trudnym i długim procesem było 
tłumaczenie książki “Skala Współpracy”, która jest także merytorycznym podkładem do działań w naszym projekcie. Książka 
będzie przekazywana organizacjom, które będą brały udział w projekcie, jako wsparcie do wdrażania modelu. Podczas jednego 
z projektów międzynarodowych, w których braliśmy udział, jedna z naszych wolontariuszek prowadziła warsztat Skali 
Współpracy dla osób z innych organizacji pozarządowych z Gruzji, Ukrainy, Armenii oraz Rumunii. Rozpoczęliśmy także prace 
przygotowawcze nad badawczą częścią naszego projektu oraz wszystkich elementów potrzebnych do ewaluacji. Budżet 
projektu pozwolił nam także na rozbudowanie naszego zaplecza - w naszych zasobach pojawił się laptop oraz specjalistyczna 
kamera z mikrofonem do prowadzenia webinarów.
Skala Współpracy NGO to projekt, w który wkładamy wiele serca, który z pewnością pozwoli nam rozwinąć naszą organizację 
wewnętrznie, ale także wspomoże sieciowanie nas z innymi organizacjami w całej Polsce. Niezwykle ważne jest, że możemy 
wykorzystać doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia projektu Wygrywaj Wolontariat, dzięki czemu projekt pójdzie nam 
dużo łatwiej. 
Projekt koordynuje: Wiktoria Jasińska

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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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 
realizowanie projektów opartych o 
zaangażowanie wolontariuszy. Nabór 
wolontariacki w roku 2021 odbywał się w 
sposób ciągły oraz w trakcie jednej „akcji 
naborowej”. Eksperymentowaliśmy z osobnymi 
zgłoszeniami do wolontariatu w domku na 
Jazdowie („złote rączki”) oraz do zespołu 
trenerskiego. W ten sposób, do organizacji, na 
stałe dołączyło 5 nowych osób. 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.  
Większość tych spotkań obywała się online, ze 
względu na trwające obostrzenia związane z 
pandemią.

W 2021 zorganizowano 2 wydarzenia o 
charakterze integracyjnym i ogólnorozwojowym 
dla wolontariuszy: kurs pierwszej pomocy i 
spotkanie świąteczne.

Na koniec 2021 roku zespół fundacji liczył 24 
osoby + Rada Fundacji.

94.99.Z 0,00 zł

2 działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych

Wspieranie inicjatyw młodzieżowych i projektów 
animacyjnych w śro9dowisku lokalnym, 
ogólnopolskim i międzynarodowym jako jednej z 
form nowoczesnej edukacji; prowadzenie 
animacji społeczno-kulturalnej w tzw. domku 
fińskim na Jazdowie. W 2021 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 80 godzin (mniej niż w 2020) + 2 działania 
„ciągłe” („Ferie z przygodą” i „Mapa Życzeń 
Jazdowa”. Były to m.in. warsztaty outdoorowe, 
integracyjne, naukowe, przyrodnicze, w  tym 
Klub Młodego Odkrywcy, Erasmus Days, 
działania związane z projektem „Skala 
Współpracy” NOWEFIO.

94.99.Z 1 719,80 zł
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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 programów realizowanych przez 
fundację. Od 2019 roku w Fundacji działał 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. Klub zawiesił pracę w 
marcu 2020 roku. W 2021 odbyły się jedynie 
dwa spotkania. Dalsze decyzje będą związane z 
rozwojem epidemii i możliwościami 
wolontariuszy.

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 organizacji 
warsztatów oraz kursów z zakresu 
określonego w celach fundacji. Główny 
program fundacji w tym obszarze to 
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.

82.30.Z 0,00 zł

2

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

Animowanie współpracy międzynarodowej 
z organizacjami/instytucjami zajmijącymi 
się aktywnymi formami edukacji, 
wychowania, kształcenia dzieci, młodzieży i 
dorosłych. 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).
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 oraz wzięliśmy 
udział w imprezie „Bieg Erasmusa”.

85.59.B 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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1 719,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 226 791,43 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) 390 225,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 254 667,53 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 77 456,85 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 55 420,23 zł

d) przychody finansowe 2 657,18 zł

e) pozostałe przychody 23,41 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 32.40.Z

Produkcja gier i zabawek. Fundacja jest producentem i sprzedawcą pomocy dydaktycznych 
wykorzystywanych w programach rozwojowych inspirowanych pedagogiką przygody. W 
ramach działalności prowadzimy sklep internetowy, którego ważnym zadaniem jest również 
dostarczenie na rynek polski książek i pomocy dydaktycznych używanych w pedagogice 
przygody, prowadzimy także stanowiska na imprezach komercyjnych dla dzieci, organizujemy 
urodziny „przygodowe”.
W związku z pandemią zanotowaliśmy zmniejszenie zainteresowania naszymi produktami, 
obroty działalności gospodarczej spadły o około 60% w 2020 roku, w 2021 roku powoli 
odczuliśmy wzrost sprzedaży - nasze obroty wzrosły o 44% względem roku 2020, jednak wciąż 
nie powróciliśmy do stanu sprzed pandemii. Wzrost był możliwy dzięki podniesieniu cen wielu 
produktów. Poszukujemy też różnych sposobów promocji oraz nowych produktów, które 
pozwolą nam usprawnić działanie. Zrobiliśmy też duży krok w kwestii wewnętrznych 
procesów - stałych dostawców materiałów, podwykonawców, którzy uczestniczą w procesie 
produkcyjnym, obsługę zamówień.  Było to bardzo duże wyzwanie ze względu na trudność i 
znaczny wzrost cen surowców - drewna oraz papieru. Mimo zmniejszonego dochodu 
zachowaliśmy zatrudnienie w działalności gospodarczej na poziomie sprzed pandemii.

2 93.29.Z

Działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Fundacja prowadzi urodziny oraz animacje piknikowe 
dla dzieci inspirowane pedagogiką przygody. W okresie pandemii działalność ta była 
niemożliwa lub bardzo utrudniona. W okresie sprawozdawczym nie została zorganizowana 
żadna impreza o charakterze komercyjnym. Mimo zmniejszonego dochodu zachowaliśmy 
zatrudnienie w działalności gospodarczej na poziomie sprzed pandemii. Mamy nadzieję, że 
koniec pandemii będzie oznaczał powrót takiej działalności ponieważ stanowi ona ważnych 
przychód dla fundacji.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 81 576,53 zł

2.4. Z innych źródeł 80 137,44 zł

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 1 719,80 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: 356 133,10 zł 1 719,80 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

242 570,25 zł 1 719,80 zł

77 916,91 zł 0,00 zł

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

1 719,80 zł

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

1 719,80 zł

w 
tym:

0,00 zł

71 415,00 zł

0,00 zł

155 376,43 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

w 
tym:

0,00 zł

21 983,75 zł

3 018,42 zł

1 154,13 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)

55 420,23 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 11



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 097,28 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -460,06 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

35 394,52 zł

250,20 zł

0,00 zł

1,22 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 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

0,00 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

122 764,52 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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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)

1,00 etatów

22 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 105 601,77 zł

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

79 361,74 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 

26 240,03 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)

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
(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)  

382,00 zł

22 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 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

22 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

32 787,52 zł

32 787,52 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 72 814,25 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 17 788,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 61 573,74 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

0,00 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)

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) 

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

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

6 264,75 zł

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

1 Skala Współpracy Wzmocnienie potencjału 
organizacji obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności 71 415,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 Leśnu
Wiktoria Jasińska – od dnia 22.02.2021 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

2022-10-14
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