
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2016-03-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica NOWOWIEJSKA Nr domu 37A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-010 Poczta WARSZAWA Nr telefonu +48602200951

Nr faksu E-mail ceje@o2.pl Strona www www.staszic.waw.pl/fundacja

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-09-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14057505400000 6. Numer KRS 0000250644

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

Cezary Robert Jedrzejczak prezes zarządu TAK

Jolanta Mirosława Dacko 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)

FUNDUSZ STYPENDIALNY XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ST. STASZICA

Druk: MPiPS 1



Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Teresa Królikowska członek rady nadzorczej TAK

Regina Lewkowicz członek rady nadzorczej TAK

Katarzyna Michalska członek rady nadzorczej TAK

Marzena Barbara Zielak członek rady fundacji i 
fundator

TAK

Piotr Kazimierz Zielak członek rady nadzorczej 
i fundator

TAK

Jerzy Roniker członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Marcin Michalski członek komisji 
rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Celem Fundacji jest wspomaganie rozwoju talentów uzdolnionych uczniów XIV Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie, których rodziny znajdują się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.
2. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
a.  fundowanie lub współfundowanie stypendiów naukowych,
b.  fundowanie lub współfundowanie nagród rzeczowych,
c.  publikowanie informacji o stypendystach Fundacji.
3. Działalność określona w punkcie 1 jest wyłączną statutową działalnością Fundacji, prowadzoną 
nieodpłatnie.
4. Stypendia są przyznawane i wypłacane uczennicom i uczniom XIV LO na podstawie Uchwał Rady 
Fundacji na posiedzeniach w siedzibie Fundacji.
W oparciu o zapisy Regulaminu przyznawania do ubiegania się o stypendium uprawnione są osoby 
spełniające łącznie następujące kryteria:
a) są uczniami XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie,
b) wykazują się talentem i rozwijają ten talent,
c) uzyskują dobre wyniki w nauce;
 z wybranych przedmiotów są uczniami wyróżniającymi się lub rokującymi,
 z pozostałych przedmiotów uzyskują oceny co najmniej pozytywne.
d) posiadają rekomendacje wychowawcy, lub najwyższą ocenę z zachowania na świadectwie 
ukończenia gimnazjum w przypadku pierwszego semestru nauki,
e) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; 
 dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyższym niż 1 200 zł,
 w przypadku dochodu większego niż wyżej wymieniony wiarygodnie wyjaśniają przyczyny 

niedostatku materialnego. 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku do Szkolnej Komisji Stypendialnej, która 
po zaopiniowaniu przekazuje go Fundacji. Zakłada się, że raz przyznane stypendium przysługiwać 
będzie uczniowi przez cały okres nauki w Liceum. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej weryfikacji. 
Weryfikację przeprowadza Rada Fundacji co semestr po złożeniu przez ucznia Formularza 
Aktualizacyjnego, zawierającego opinie wychowawcy, oceny z końca semestru oraz dodatkowe 
informacje na temat szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach itp.
5. W trakcie zakończonego roku obrotowego, odbyły się 4 zebrania Rady Fundacji, których efektem 
były:
- 2015-01-14 
 Uchwała Fundatorów i Rady Fundacji 1/2015 o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego z 
działalności OPP w roku 2014
 Uchwała Fundatorów i Rady Fundacji 2/2015 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień 31-

12-2014
 Uchwała Rady Fundacji 1/2015 o dofinansowaniu działalności Rady Rodziców w zakresie wsparcia 
finansowego szczególnie potrzebujących uczniów- refundacja kosztów studniówki oraz kosztów 
związanych
 Uchwała Rady Fundacji 2/2015 o dofinansowaniu działalności Rady Rodziców w zakresie wsparcia 
finansowego szczególnie potrzebujących stypendystów- refundacja kosztów studniówki

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

7

1

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

 Uchwała Rady Fundacji 3/2015 o dofinansowaniu działalności Rady Rodziców w zakresie wsparcia 
finansowego szczególnie potrzebujących stypendystów- refundacja kosztów wyjazdu edukacyjnego
- 2015-03-03
 Uchwała Rady Fundacji 4/2015 o dofinansowaniu działalności Rady Rodziców w zakresie wsparcia 
finansowego szczególnie potrzebujących stypendystów- refundacja kosztów warsztatów naukowych
 Uchwała Rady Fundacji 5/2015 o przyznaniu stypendium uczniowi klasy IId Wojciechowi 

Odachowskiemu 
 Uchwała Rady Fundacji 6/2015 o przyznaniu stypendium uczennicy klasy Ie Julii Bachurewicz 
 Uchwała Rady Fundacji 7/2015 o pozytywnej weryfikacji i przyznaniu stypendium uczniowi klasy IIIa 

Jackowi Rutkowskiemu 
 Uchwała Rady Fundacji 8/2015 o pozytywnej weryfikacji i przyznaniu stypendium uczniowi klasy IIa 
Tomaszowi Kościuszce
 Uchwała Rady Fundacji 9/2015 o pozytywnej weryfikacji i przyznaniu stypendium uczniowi klasy IIIe 
Jakubowi Brześkiewiczowi
- 2015-06-24
 Uchwała Rady Fundacji 11/2015 o dofinansowaniu działalności Rady Rodziców w zakresie wsparcia 
finansowego szczególnie potrzebujących stypendystów- refundacja kosztów warsztatów naukowych
 Uchwała Rady Fundacji 12/2015 o przyznaniu jednorazowego dofinansowania warsztatów 

naukowych uczniowi klasy IIc Piotrowi Olczakowi
 Uchwała Rady Fundacji 13/2015 o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzieleniu 
absolutorium Zarządowi Fundacji za 2014 rok
- 2015-10-07
 Uchwała Rady Fundacji 14/2015 o przyznaniu stypendium uczniowi klasy IIIc Piotrowi Olczakowi 
 Uchwała Rady Fundacji 15/2015 o pozytywnej weryfikacji i przyznaniu stypendium uczniowi klasy IIIa 
Tomaszowi Kościuszce
 Uchwała Rady Fundacji 16/2015 o pozytywnej weryfikacji i przyznaniu stypendium uczniowi klasy IIId 

Wojciechowi Odachowskiemu
 Uchwała Rady Fundacji 17/2015 o pozytywnej weryfikacji i przyznaniu stypendium Uczennicy klasy 
IIId Marii Matlińskiej- Niemiatowskiej
 Uchwała Rady Fundacji 18/2015 o pozytywnej weryfikacji i przyznaniu stypendium uczennicy klasy IIe 

Julii Bachurewicz
 Uchwała Rady Fundacji 19/2015 o dofinansowaniu Rady Rodziców w zakresie wsparcia finansowego 
szczególnie potrzebujących stypendystów- refundacja kosztów studniówki
W związku z wpływami z tytułu 1% podatku dla OPP w 2015, roku Rada Fundacji pozytywnie 
zaopiniowała zwiększenie liczby stypendystów oraz możliwości wypłaty jednorazowych nagród za 
wyniki w konkursach i olimpiadach a także dofinansowanie warsztatów naukowych dla wybijających się 
uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej zgodnie z § 6 pkt 1 poz. b. Statutu Fundacji, co 
znalazło odzwierciedlenie w następnych uchwałach.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

Realizacja celów 
statutowych- w ramach 
fundowania lub 
współfundowania 
stypendiów naukowych 
oraz fundowania lub 
współfundowania nagród 
rzeczowych. W związku z 
wpływami z tytułu 1% 
podatku dla OPP Rada 
Fundacji pozytywnie 
zaopiniowała zwiększenie 
liczby stypendystów oraz 
możliwości wypłaty  
jednorazowych nagród za 
wyniki w konkursach i 
olimpiadach dla 
wybijających się uczniów 
pozostających w trudnej 
sytuacji materialnej zgodnie 
z § 6 pkt 1 poz. b. Statutu 
Fundacji, co znalazło 
odzwierciedlenie w 
następnych uchwałach i 
przełożyło się na wzrost 
kosztów w zakresie celów 
statutowych w tym 
zwiększenie ilości 
stypendystów i szersze 
zastosowanie nagród 
jednorazowych oraz 
wsparcie szczególnie 
potrzebujących uczniów nie 
będących stypendystami a 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej w 
wyniku zdarzeń losowych w 
oparciu o § 7 Statutu 
Fundacji.
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nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

Realizacja celów 
statutowych- w ramach 
fundowania lub 
współfundowania 
stypendiów naukowych 
oraz fundowania lub 
współfundowania nagród 
rzeczowych. W związku z 
wpływami z tytułu 1% 
podatku dla OPP Rada 
Fundacji pozytywnie 
zaopiniowała zwiększenie 
liczby stypendystów oraz 
możliwości wypłaty  
jednorazowych nagród za 
wyniki w konkursach i 
olimpiadach dla 
wybijających się uczniów 
pozostających w trudnej 
sytuacji materialnej zgodnie 
z § 6 pkt 1 poz. b. Statutu 
Fundacji, co znalazło 
odzwierciedlenie w 
następnych uchwałach i 
przełożyło się na wzrost 
kosztów w zakresie celów 
statutowych w tym 
zwiększenie ilości 
stypendystów i szersze 
zastosowanie nagród 
jednorazowych oraz 
wsparcie szczególnie 
potrzebujących uczniów nie 
będących stypendystami a 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej w 
wyniku zdarzeń losowych w 
oparciu o § 7 Statutu 
Fundacji.

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 27,405.40 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 27,405.40 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 12,000.00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku 15,405.40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 15,405.40 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

28,280.60 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

314.40 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów 
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od 
głównego przedmiotu działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

28,595.00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 28,595.00 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-1,189.60 zł

Druk: MPiPS 6
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

1 Realizacja celów statutowych- w ramach fundowania lub współfundowania stypendiów 
naukowych oraz fundowania lub współfundowania nagród rzeczowych. W związku z wpływami z 
tytułu 1% podatku dla OPP Rada Fundacji pozytywnie zaopiniowała zwiększenie liczby 
stypendystów oraz możliwości wypłaty  jednorazowych nagród za wyniki w konkursach i 
olimpiadach dla wybijających się uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej zgodnie z § 
6 pkt 1 poz. b. Statutu Fundacji, co znalazło odzwierciedlenie w następnych uchwałach i 
przełożyło się na wzrost kosztów w zakresie celów statutowych w tym zwiększenie ilości 
stypendystów i szersze zastosowanie nagród jednorazowych oraz wsparcie szczególnie 
potrzebujących uczniów nie będących stypendystami a znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej w wyniku zdarzeń losowych w oparciu o § 7 Statutu Fundacji.

15,405.40 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

9.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

9.00 osób

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Cezary Robert Jędrzejczak - 
prezes zarządu

Jolanta Mirosława Dacko - 
członek zarządu fundacji

Data wypełnienia sprawozdania 2016-03-24
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