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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. DĄBROWA 
GÓRNICZA

Powiat M. DĄBROWA 
GÓRNICZA

Ulica PIŁSUDSKIEGO Nr domu 92 Nr lokalu 

Miejscowość DĄBROWA 
GÓRNICZA

Kod pocztowy 41-308 Poczta DĄBROWA GÓRNICZA Nr telefonu 795547361

Nr faksu E-mail 
fundacjanaszedzieci@arcelormittal.c
om

Strona www fundacja-naszedzieci.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-02-09

2013-09-25

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24186033900000 6. Numer KRS 0000377619

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

Katarzyna Kulik Prezes Zarządu TAK

Magdalena Kuśmierz Członek 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

Karolina Muza-Adamiec Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Jadwiga Radowiecka Członek Rady Fundacji TAK

Tomasz Ślęzak Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Zub Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA NASZE DZIECI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności 
w następującym zakresie:
1. Działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci i 
młodzieży, 
2. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, 
4. Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin w 
trudnej sytuacji życiowej,
5. Działalność w zakresie upowszechniania i popularyzowania kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wśród dzieci i 
młodzieży, zwłaszcza w trudnej sytuacji materialnej,
6. Ochrona i promocja zdrowia dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej 
sytuacji życiowej,
7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
8. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży, 
zwłaszcza w trudnej sytuacji życiowej,
9. Upowszechnianie i popularyzacja oraz organizacja wolontariatu ,
10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami.
11. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej wśród dzieci  i młodzieży,
12. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, zwłaszcza w trudnej 
sytuacji życiowej,
13. Promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego.

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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Zakładanie, prowadzenie, wyposażanie, utrzymywanie, kierowanie i 
zarządzanie przedszkolami przyzakładowymi,
2. Opracowywanie programów nauczania przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego,
3. Prace badawcze związane z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną,
4. Organizowanie konkursów i upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży 
wiedzy w zakresie wychowania w rodzinie, sportu i zdrowego trybu życia, 
kultury, dziedzictwa narodowego, turystyki i krajoznawstwa, 
wolontariatu, tradycji narodowej, wiedzy o Unii Europejskiej, ekologii i 
ochrony przyrody,
5. Prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia;
6. Prowadzenie konsultacji i terapii psychologicznej oraz logopedycznej 
dla dzieci i młodzieży,
7. Prowadzenie kursów dla dzieci i młodzieży,
8. Prowadzenie działalności stypendialnej,
9. Realizowanie programów prorodzinnych,
10. Prowadzenie warsztatów i grup wsparcia dla rodzin, 
11. Organizowanie szkoleń i poradnictwa dla rodzin, 
12. Organizowanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla rodzin i dzieci 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w celu wyrównywania szans, oraz 
dla osób chorych i niepełnosprawnych wymagających pomocy przy 
leczeniu,
13. Organizowanie wyjazdów turystycznych i edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży oraz rodzin,
14. Organizacja szkoleń, seminariów i konferencji,
15. Organizacja imprez i przedsięwzięć oświatowych i edukacyjnych, 
rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych oraz o charakterze 
integracyjnym, 
16. Planowanie i realizacja kampanii społecznych i informacyjnych 
wspomagających realizację celów Fundacji,
17. Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,
18. Pozyskiwanie sponsorów stałych i okolicznościowych,
19. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Działalność statutowa nieodpłatna

Przedszkola

W 2021 r. Fundacja kontynuowała dwa najważniejsze projekty dot. działalności w zakresie oświaty, edukacji i wychowania 
dzieci, tj. współorganizowanie i współfinansowanie usług edukacyjnych placówek oświatowych dla najmłodszych dzieci: 
Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland "Równe Przedszkolaki" w Dąbrowie Górniczej oraz Niepublicznego 
Przedszkola ArcelorMittal Poland "Akademia Małych Pociech w Krakowie".
Główne obszary działań Fundacji w zakresie przedszkoli:
- prowadzenie umów w zakresie świadczenia usług edukacyjnych w przedszkolach, współpraca przy planowaniu budżetu 
przedszkoli, rozliczanie kontraktów na prowadzenie przedszkoli, w tym dofinansowanie kosztów usług edukacyjnych (na 
podstawie rachunków wystawianych przez przedszkola),
- współpraca przy rekrutacji dzieci do przedszkoli;
- współpraca przy prowadzeniu na stronie internetowej Fundacji https://fundacja-naszedzieci.pl zakładek dedykowanych 
przedszkolom oraz stref rodzica;
- opiniowanie niektórych dokumentów przedszkolnych, np. umów z rodzicami;
- współpraca przy planowaniu wysokości opłat rodziców za przedszkole;
- pokrywanie kosztów zatrudnienia dodatkowego etatu pomocy kuchennej w przedszkolu dąbrowskim, 
- pokrywanie kosztów amortyzacji zadaszeń zbudowanych na piaskownicami przedszkola dąbrowskiego oraz sprzętu 
nagłaśniającego;
- finansowanie kosztów czesnego za niektórych rodziców w ramach pomocy społecznej Fundacji,
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- wsparcie organizacyjne i finansowe inicjatyw przedszkolnych w zakresie zbieżnym z celami statutowymi Fundacji (pikniki, 
konkursy, przesiewowe badania, pielęgnacja przedszkolnego ogródka).

Średniomiesięcznie do przedszkola w Dąbrowie Górniczej uczęszczało 71 dzieci, a do przedszkola w Krakowie 62 dzieci. 

W obu przedszkolach oprócz zajęć w ramach podstawy programowej MEN prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka 
angielskiego, rytmiki, plastyczne, teatralne, taneczne, logopedyczne, wycieczki jednodniowe. W pracy dydaktycznej 
wykorzystywane są elementy metody M. Montessori, Dobrego Startu, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn, E.E Gordona, 
Metoda Projektu. W każdym miesiącu organizowane są wydarzenia w ramach Święta Nauki, Święta Muzyki, Święta Teatru i 
Święta Plastyki.
Wielkie święta wyznaczają przedszkolny kalendarz. Każdej jesieni rozpoczyna się kolejny rok nauki i zabawy w przedszkolu, a 
nieodłącznym elementem wszystkich pór roku są obchodzone cyklicznie ważne uroczystości. Jest ich sporo: uroczystość 
rozpoczęcia nowego roku szkolnego, pasowanie na przedszkolaka, dni otwarte dla rodziców, zimowy spektakl teatralny 
wystawiany przez nasze przedszkolaki, Dzień Babci i Dziadka, bal karnawałowy, świąteczne spotkania, powitanie wiosny, lata, 
zimy i jesieni, Święto Rodziny, przedstawienie teatralne kończące rok szkolny wystawiane na deskach teatru. W związku z 
obostrzeniami wynikającymi z pandemii Covid-19, do programu przedszkola zaadaptowano zmiany, które ograniczały 
rozprzestrzenianie się wirusa, np. w 2021 r. coroczne przedstawienie wieńczące rok szkolny odbyło się tylko z udziałem dzieci – 
dla rodziców nagrany został film ze spektaklu. Fundacja na stronie internetowej przyzakładowych przedszkoli, w specjalnej 
strefie rodzica na bieżąco udostępniała materiały potrzebne edukacji zdalnej, aby rodzice mieli pod ręką potrzebne pomoce 
dydaktyczne, w okresach zawieszania zajęć stacjonarnych. Pracownicy przedszkoli i władze Fundacji były do dyspozycji 
rodziców i służyły informacjami na temat aktualnej sytuacji. Przedszkola uzyskały większe wsparcie finansowe i organizacyjne w 
związku z wyjątkowymi okolicznościami, które wymagały większej czujności i dodatkowych środków ochrony. 

W ramach jesiennej akcji "Tydzień Zdrowia" zorganizowano w przedszkolach działania profilaktyczne, których celem było 
promocja wśród dzieci i ich rodziców aktywnych form spędzania wolnego czasu, zdrowego stylu życia (olimpiada sportowa, 
piknik jesienny) oraz po blisko dwuletnim okresie pandemii przesiewowa ocena stanu zdrowia dzieci: przesiewowe badania 
okulistyczne - przy wsparciu Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej z Krakowa oraz Fundacji Ochrony 
Zdrowia z Dąbrowy Górniczej, przesiewowe badania logopedyczne oraz badania wad postawy i komputerowe badania stóp.

-----
Przesiewowe badania wad postawy i komputerowe badania stóp dzieci

30.09.2021 r. w przedszkolu "Równe Przedszkolaki" w Dąbrowie Górniczej, a 4.10.2021 r. w "Akademii Małych Pociech w 
Krakowie", przeprowadzone zostały przesiewowe badania postawy ciała u dzieci oraz badania podoskopowe - komputerowe 
badania stóp. Celem akcji było zbadanie, jaka jest kondycja postawy ciała i stóp wśród dzieci w wieku przedszkolnym po blisko 
dwuletnim okresie pandemii Covid-19.
Łącznie w obu przedszkolach, do których uczęszczają również dzieci spoza ArcelorMittal, przebadanych zostało 94. dzieci. 
Zbiorcze wyniki przeprowadzonej akcji pokazują, że tylko 44,7% przebadanych dzieci ma prawidłowe wyniki. Zagrożonych wadą 
stóp jest 37,2% dzieci, zagrożonych wadą postawy jest 30,9% dzieci, a zagrożonych wadą postawy i wadą stóp jednocześnie jest 
17% dzieci.
Przesiewowe badania stop i postawy ciała są bardzo potrzebne, bo w obecnych czasach  coraz więcej dzieci ma problemy z 
podstawą. Pandemia Covid-19, z nauką zdalną i ograniczoną aktywnością fizyczną, dodatkowo wpłynęła na pogłębianie się wad 
podstawy u dzieci. Im wcześniej wykryje się nieprawidłowości w rozwoju, tym szybciej za pomocą terapii i ćwiczeń 
fizjoterapeutycznych można je poprawić. Warto zacząć od dobrych nawyków już w domu.

-----
Pomoc społeczna

Mając na względzie potrzeby zgłaszane przez rodziców oraz po zabezpieczeniu wystarczających środków finansowych, 
realizując jednocześnie określoną w Statucie Fundacji działalność w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz w celu wyrównywania szans tych rodzin,
- oświaty, edukacji i wychowania dzieci,
- na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa,
- działalności charytatywnej,
Fundacja na podstawie regulaminu, średniomiesięcznie pomocą społeczną na dofinansowanie kosztów czesnego, obejmowała 
w przedszkolu dąbrowskim 18 rodzin, a w przedszkolu krakowskim 16 rodzin.

-----
Wsparliśmy festyn dla podopiecznych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

25.06.2021 na terenie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych, zlokalizowanym w Dąbrowie Górniczej przy ul. 
Jasna 29, zorganizowany został dla podopiecznych tych placówek festyn z okazji rozpoczęcia wakacji. Fundacja Nasze Dzieci na 
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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

organizację wydarzenia zakupiła materiały plastyczne i sprzęt sportowy.

-----
Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci „Jak aktywnie spędzam czas z moja rodziną”

Konkurs plastyczny „Jak aktywnie spędzam czas z moją rodziną”, w którym Fundacja była fundatorem nagród, organizowany był 
w dniach od 8.11 do 3.12.2021 r. przez Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland „Równe Przedszkolaki” z Dąbrowy 
Górniczej. Kierowany był do dzieci urodzonych w latach 2015 – 2019, zamieszkałych w Dąbrowie Górniczej i okolicach. Celem 
projektu było promowanie aktywnych form wypoczynku oraz zwrócenie uwagi na znaczenie rodziny w kształtowaniu 
osobowości dziecka.
Wpłynęło 21 prac z urozmaiconą techniką wykonania. W konkursie wzięły udział dzieci z 5 różnych przedszkoli w Dąbrowie 
Górniczej, gdzie koordynatorami było 9 nauczycieli, a bezpośrednio przez rodziców zgłoszonych zostało 11 prac konkursowych. 
Nadesłane prace plastyczne były pomysłowe i pełne energii. 
11 laureatów konkursu otrzymało nagrody (dla każdego laureata zestaw plastyczny plus gra edukacyjno-ruchowa), a 
dodatkowo nagrody pocieszenia 10 wyróżnionych dzieci (dla każdego wyróżnionego gra edukacyjno-ruchowa).
Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom za udział w projekcie i życzymy dalszych sukcesów, a przede wszystkim 
codziennych okazji do czynnego spędzania wolnego czasu z rodziną :)

-----
Festiwal Ludzi Aktywnych i jesienny piknik przedszkolny

W związku z zaplanowanym udziałem Fundacji Nasze Dzieci w Festiwalu Ludzi Aktywnych 18.09.2021 r. przygotowano zajęcia 
edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci, w tym m.in. zakupiono materiały do organizacji tych animacji. Ponadto zakupiono akcesoria 
(czapki pirackie) i upominki dla dzieci (tory kulkowe) na potrzeby występu przedszkolaków z Przedszkola „Równe Przedszkolaki” 
podczas Festiwalu, kiedy to dzieci miały zaprezentować swoje umiejętności taneczne pt.: „Taniec piracki”.  Niestety z powodu 
zimnej i deszczowej pogody, w dniu imprezy, organizator  z ramienia Miasta Dąbrowy Górniczej odwołał Festiwal. Aby ziścić 
marzenia dzieci o występie na scenie przed publicznością, do którego dzieci się długo przygotowywały i którego z nadzieją 
wyczekiwały, a także mając na względzie aktualne ograniczenia związane z reżimem sanitarnym z powodu COVID-19, młodzi 
tancerze wystąpili przed publicznością (przedszkolakami i kadrą przedszkola) podczas Jesiennego Pikniku w przedszkolu 
(01.10.2021 r.). Niewykorzystane, w związku z odwołaniem Festiwalu materiały do animacji edukacyjno-rekreacyjnych, zostaną 
wykorzystane w innych eventach dla dzieci. 

-----
Świąteczna akcja dla małych pacjentów z Zagłębia

W grudniu 2021 r. Fundacja Nasze Dzieci wraz z Fundacją Dr Clown, już po raz drugi, wspólnie zorganizowały świąteczną akcję 
dla małych pacjentów ze szpitali w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. 
Żywe choinki wraz ze świątecznymi ozdobami zostały przekazane przez przedstawicieli obu Fundacji do oddziału pediatrii 
Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej oraz do Centrum 
Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Pięknie przystrojone drzewka stanęły na szpitalnych korytarzach, dając zarówno 
dzieciom, rodzicom jak i personelowi odrobinę radości w tym trudnym czasie. Dodatkową atrakcją były wesołe, kolorowe, 
świetlne animacje przeprowadzone przez wolontariuszy Fundacji „Dr Clown” pod oknami oddziałów dziecięcych 
sosnowieckiego szpitala. 

Ponadto w naszym dąbrowskim przedszkolu zorganizowaliśmy zbiórkę materiałów plastycznych na rzecz oddziału psychiatrii 
sosnowieckiego Centrum Pediatrii, które urozmaicą plastyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci. Zebrane rzeczy o łącznej 
wartości 330 zł trafiły do szpitala jeszcze przed świętami.

-----
W roku 2021 Fundacja pokryła przypadający na rok 2021 koszt amortyzacji namiotu eventowego, będącego własnością 
Fundacji, który służy działalności charytatywnej oraz działaniom w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.
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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)

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

400

4

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 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Udzielanie wsparcia dla przedszkoli 
ArcelorMittal Poland, w tym m.in. współpraca 
przy prowadzeniu  strony internetowej 
przedszkoli, w tym stref rodzica; współpraca 
przy organizacji rekrutacji dzieci; opiniowanie 
wybranych dokumentów przedszkolnych, 
dofinansowanie (na podstawie rachunków 
wystawianych przez przedszkola) usług 
edukacyjnych na kwotę 248748,36 zł (w tym z 
1% pdof pokryto koszt usług edukacyjnych 
przedszkola w Krakowie za listopad 2021 r. w 
kwocie 9169,65 zł), sfinansowanie kosztów 
zatrudnienia pomocy kuchennej w kwocie 
30101,43 zł, pokryto koszt amortyzacji sprzętu 
nagłaśniającego i zadaszeń piaskownic w kwocie 
2170,90 zł.
Ponadto w 2021 r. Fundacja: a) ufundowała 
nagrody w konkursie plastycznym dla dzieci z 
Dąbrowy Górniczej i okolic "Jak aktywnie 
spędzam czas z moją rodziną" na kwotę 1793,76 
zł z 1% pdof, b) pokryła koszt zakupu materiałów 
do organizacji wydarzeń edukacyjno-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na Festiwal 
Ludzi Aktywnych na kwotę 463,71 zł z 1% pdof, 
c) pokryła koszt zakupu materiałów do występu 
przedszkolaków na FLA/pikniku jesiennym na 
kwotę 623,94 zł z 1% pdof, d) wsparła akcję 
porządkowania przedszkolnego ogrodu na 
kwotę 84,55 zł ze środków 1% pdof, e) pokryła 
koszt zakupu art. plastycznych i sportowych na 
festyn dla podopiecznych Placówek Opiekuńczo-
Wychow. z Dąbrowy Górniczej z okazji 
rozpoczęcia wakacji na kwotę 397,71 zł ze 
środków 1% pdof

94.99.Z 12 533,32 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

2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Gromadzenie funduszy oraz ich wydatkowanie 
na pomoc społeczną na podstawie regulaminu w 
formie zapomóg przeznaczonych na pokrycie 
kosztów czesnego za przedszkole rodzinom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w 
celu wyrównaniu szans w dostępie dzieci do 
edukacji oraz w celu ochrony macierzyństwa i 
rodzicielstwa. Realizacja przyznanych zapomóg 
następowała poprzez przekazywanie środków 
finansowych na konto bankowe przedszkola 
świadczącego usługę edukacyjną na podstawie 
rachunku wystawionego Fundacji przez 
przedszkole. W roku 2021 w ramach pomocy 
społecznej udzielono wsparcia na łączną kwotę 
112285,36 zł. Średniomiesięcznie udzielano 
wsparcia 34 rodzinom, których dzieci 
uczęszczały do Niepublicznego Przedszkola 
ArcelorMittal Poland "Równe Przedszkolaki" z 
Dąbrowy Górniczej lub Niepublicznego 
Przedszkola ArcelorMittal Poland "Akademia 
Małych Pociech w Krakowie".

88.99.Z 0,00 zł

3 działalność charytatywnej

Wraz z Fundacją Dr Clown zorganizowaliśmy 
charytatywną akcję świąteczną dla małych 
pacjentów ze szpitali. Żywe choinki wraz ze 
świątecznymi ozdobami zostały przekazane 
przez przedstawicieli obu Fundacji do oddziału 
pediatrii Zagłębiowskiego Centrum Onkologii 
Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w 
Dąbrowie Górniczej oraz do Centrum Pediatrii 
im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Dodatkową 
atrakcją były wesołe, kolorowe, świetlne 
animacje przeprowadzone przez wolontariuszy 
Fundacji „Dr Clown” pod oknami oddziałów 
dziecięcych sosnowieckiego szpitala. Na 
organizację akcji Fundacja Nasze Dzieci 
przekazała Fundacji Dr Clown darowiznę w 
kwocie 3170 zł ze środków 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych (pdof). 
Ponadto w naszym dąbrowskim przedszkolu 
zorganizowaliśmy zbiórkę materiałów 
plastycznych na rzecz oddziału psychiatrii 
sosnowieckiego Centrum Pediatrii, które 
urozmaicą plastyczne zajęcia terapeutyczne dla 
dzieci. Zebrane rzeczy o łącznej wartości 330 zł 
trafiły do szpitala jeszcze przed świętami.
W roku 2021 Fundacja sfinansowała ze środków 
1% pdof w kwocie 702,40 zł. przypadający na 
rok 2021 koszt amortyzacji namiotu 
eventowego, który służy działalności 
charytatywnej oraz działaniom w zakresie 
oświaty, edukacji dzieci i młodzieży. Namiot 
zakupiono w 2016 r. i przyjęto do użytkowania 
dokumentem OT 24.08.2016 r. z wartością 5 
268,09 zł i stawką amortyzacyjną 20%

94.99.Z 3 872,40 zł
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16 858,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 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) 461 182,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 461 182,17 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,03 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 444 323,67 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  8



2.4. Z innych źródeł 0,03 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 60 484,68 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 19 930,72 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

1 Działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży: a) darowizna 3170 zł dla Fundacji Dr Clown 
na akcję świąteczną dla szpitali/oddziałów dziecięcych w Sosnowcu  i Dąbrowie Górniczej; b) 
przypadający w kwocie 702,40 zł na rok 2021 koszt amortyzacji namiotu eventovego zakupionego 
w 2016 r. na cele nieodpłatnej działalności pożytku publicznego charytatywnej oraz w zakresie 
oświaty, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, przyjętego do użytkowania dokumentem OT 
dnia 24.08.2016 r. z wartością 5 268,09 zł i stawką amortyzacyjną 20%.

3 872,40 zł

2 Ochrona i promocja zdrowia dzieci: koszt przesiewowych badań stóp i wad postawy u dzieci w 
Niepublicznych Przedszkolach ArcelorMittal Poland "Równe Przedszkolaki" w Dąbrowie Górniczej i 
"Akademia Małych Pociech w Krakowie" (profilaktyka zdrowia - celem akcji było zbadanie, jaka 
jest kondycja postawy ciała i stóp dzieci w wieku przedszkolnym po blisko dwuletnim okresie 
pandemii Covid-19). W DG przebadano 47 dzieci - łączny koszt akcji 1880 zł, w KRK 47 dzieci - 
1645 zł.

3 525,00 zł

3 Działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży: a) koszt art. 
plastycznych (267,72 zł) oraz zestawu do speedballa (129,99 zł) dla dzieci na festyn 25.06.2021r. 
organizowany przez POW z Dąbrowy Górniczej; b) koszt wsparcia akcji porządkowania ogrodu 
Przedszkola "Równe Przedszkolaki" 01.07.2021r. (artykuły do przygotowania zdrowego 
poczęstunku 84,55 zł); c) koszt zakup materiałów na potrzeby występu przedszkolaków z 
Przedszkola „Równe Przedszkolaki” podczas Festiwalu Ludzi Aktywnych 18.09.2021. Niestety z 
powodu złej pogody, organizator odwołał Festiwal. Aby ziścić marzenia dzieci o występie na 
scenie przed publicznością, a także mając na względzie aktualne ograniczenia związane z COVID-
19, młodzi tancerze wystąpili na Jesiennym Pikniku w przedszkolu (tory kulkowe 13 szt. - łączny 
koszt 520 zł; czapki pirackie 13 szt. - 103,94 zł); d) koszt zakupu materiałów do organizacji podczas 
FLA animacji edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (463,71 zł); e) koszt nagród w 
konkursie plastycznym dla dzieci w wieku przedszkolnym z Dąbrowy Górniczej i okolic "Jak 
aktywnie spędzam czas z moją rodziną" (gry edukacyjno-ruchowe "Kociaki łobuziaki" 19 szt. - 
łączny koszt 1216,76 zł; zestawy plastyczne Bambino 11 szt. - 440 zł; gra edukacyjno-ruchowa 
"Beczka śmiechu" 2 szt. - 137 zł); f) koszt usług edukacyjnych za 11.2021 świadczonych w 
Niepublicznym Przedszkolu ArcelorMittal Poland "Akademia Małych Pociech w Krakowie" na 
kwotę 9169,65 zł.

12 533,32 zł

w 
tym:

0,00 zł

330,00 zł

443 993,67 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -32 798,12 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 493 980,29 zł 19 930,72 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

493 980,29 zł 19 930,72 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

2 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 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)

2,00 etatów

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 90 017,86 zł

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

90 017,86 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 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 709,38 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)  

2 082,74 zł

0 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

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

90 017,86 zł

87 891,67 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 2 126,19 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 90 017,86 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

6 000,00 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)

W pkt. 1 w pozycji "inne świadczenia" wykazana jest kwota 
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy pracownika.
Zasiłki chorobowe wypłaca bezpośrednio ZUS.
06.05.2021r. zawarto umowę o prowadzenie PPK. 
Fundacja finansuje wpłaty do PPK w wysokości 1,5% 
wynagrodzeń (w rozumieniu ustawy o PPK)

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

2 800,00 zł

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

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)

Uzupełnienie informacji do sekcji I pkt. 8. 

01.01.2022 r. zmarł Członek Rady Fundacji śp. Jerzy Goiński. Zarząd Fundacji Nasze Dzieci jest w kontakcie z 
Fundatorem w sprawie dalszych decyzji co do zastąpienia zmarłego Członka Rady Fundacji inną osobą lub 
pozostawienia składu czteroosobowego zamiast pięcioosobowego. Zgodnie ze Statutem, Rada Fundacji może 
składać się z trzech do ośmiu członków.

Uzupełnienie informacji do sekcji III pkt. 3.3 w zakresie finansowania kosztu amortyzacji namiotu eventowego ze 
środków 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (pdof).

W 2021 roku sfinansowano ze środków 1% pdof przypadający w kwocie 702,40 zł na rok 2021 koszt amortyzacji 
namiotu eventovego zakupionego w 2016 r. na cele nieodpłatnej działalności pożytku publicznego charytatywnej 
oraz w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, przyjętego do użytkowania dokumentem OT dnia 
24.08.2016 r. z wartością 5 268,09 zł i stawką amortyzacyjną 20%.
W uzupełnieniu, uprzejmie informujemy, że:
- w 2016 r. ze środków 1% pdof sfinansowano koszt amortyzacji namiotu przypadający na rok 2016 w kwocie 351,21
 zł; 
- w 2019 r. ze środków 1% pdof sfinansowano koszt amortyzacji namiotu przypadający na rok 2019 w kwocie 
1053,62 zł; 
- w 2020 r. ze środków 1% pdof sfinansowano koszt amortyzacji namiotu przypadający na rok 2020 w kwocie 
1053,62 zł.

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

organizacji

Katarzyna Kulik
Magdalena Kuśmierz 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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