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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. LUDWIKA PASTEURA Nr domu 7 Nr lokalu 108A-111

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-093 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-848-24-68

Nr faksu 22-848-23-98 E-mail fundusz@fundusz.org Strona www www.fundusz.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-01-04

2006-02-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00109069500000 6. Numer KRS 0000044710

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

Maria Mach Prezes zarządu TAK

Agnieszka Imbierowicz-
Grabowska

członek zarządu TAK

Marek Puwalski 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

Stanisław Adamiak Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Magdalena Budzińska członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Michał Szurek członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Michał Krupiński członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Mariusz Zając członek komisji 
rewizyjnej

TAK

KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Funduszu jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na 
rzecz ogółu społeczności poprzez realizację zadań w zakresie edukacji, 
oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz poprawy opieki zdrowotnej 
nad dziećmi zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem instytucji, 
organizacji i stowarzyszeń pracujących z dziećmi lub na rzecz dzieci. 
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem zrzeszającym 
naukowców, popularyzatorów, artystów, badaczy i studentów 
przekonanych, ze rozwój talentów i pasji młodych ludzi to sprawa ważna 
dla całego społeczeństwa.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundusz realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizowanie, a także finansowanie lub dofinansowywanie, 
przedsięwzięć służących lepszemu zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych 
dzieci w Polsce, w tym:
a) wspieranie rozwoju uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych, pomoc w przygotowaniu do pracy naukowej i 
artystycznej na najwyższym poziomie poprzez organizację obozów 
naukowych, warsztatów i staży badawczych, koncertów, wystaw itp.,
b) organizowanie szkolenia specjalistów pracujących z dziećmi oraz 
instruktażu dla rodziców i nauczycieli w zakresie opieki nad dzieckiem i 
wspierania rozwoju edukacji,
c) tworzenie instytucjonalnych i materialnych warunków sprzyjających 
rozwojowi uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży,
d) inspirowanie i wspieranie badań naukowych,
e) współpracę międzynarodową.
2) informowanie o sytuacji dzieci w Polsce, a szczególnie o sytuacji dzieci 
zdolnych i warunkach ich rozwoju.
3) mobilizowanie opinii publicznej i władz na rzecz tworzenia dzieciom 
odpowiednich warunków do pełnego rozwoju.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2021 roku Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci prowadził działania w obszarze wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych - 
Program Zdolni.
W roku szkolnym 2020/2021 do Programu przyjęto 530 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym 351 o 
uzdolnieniach poznawczych, 153 o uzdolnieniach muzycznych i 26 o uzdolnieniach plastycznych.
W roku szkolnym 2021/2022 do Programu przyjęto 514 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym 307 o 
uzdolnieniach poznawczych, 189 o uzdolnieniach muzycznych i 18 o uzdolnieniach plastycznych.
Stypendyści Programu pochodzą ze wszystkich 16 województw. 40% uczestników Programu mieszka na wsi i w małych 
miasteczkach, a 59 % poza miastami wojewódzkimi ok. 40% stanowią dziewczęta.

Program obejmował następujące formy pomocy:

Specjalistyczne warsztaty badawcze i artystyczne oraz obozy wielodyscyplinarne:
Warsztaty i obozy organizowane są we współpracy z placówkami naukowymi i artystycznymi. Zajęcia z uczelniami prowadzą 
pracownicy naukowi, doktoranci i studenci – często absolwenci Programu Funduszu. Opiekę nad uczestnikami zajęć sprawują 
tutorzy – studenci i doktoranci, niemal wyłącznie absolwenci Programu. Należy podkreślić, że wszystkie koszty związane z 
udziałem w zajęciach – zakwaterowanie, wyżywienie, koszty dojazdu są pokrywane przez Fundusz.
W 2021 roku, podobnie jak w 2020, sytuacja epidemiczna spowodowała konieczność realizacji części działań programowych w 
formie zdalnej. 

1. Warsztaty muzyki kameralnej, 10-24 kwietnia 2021. 
Ze względu na organiczenia epidemiczne tradycyjne Warsztaty zostały zorganizowane w formie zdalnej. W zajęciach, 
spotkaniach i koncertach wzięło udział 49 stypendystów.
W programie znalazły się :
- koncerty stypendystów Funduszu transmitowane z Łazienek Królewskich w Warszawie,
- zajęcia okołomuzyczne takie jak wykłady i konwersatoria związane z teorią i historia muzyki, zajęcia z interpretacji klasycznej i 
współczesnej muzyki oraz analiza problemów teoretycznych i wykonawczych,
- weekend z Szekspirem podczas, którego analizowano jeden z najbardziej znanych dramatów w dziejach - Król Lear Williama 
Szekspira,
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- Szkoła Lusławicka czyli zajęcia dla humanistów poświęcone reformacji,
- zajęcia dla plastyków wraz z przeglądem prac. 

2. Warsztaty badawcze na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

5-dniowe warsztaty zostały przeprowadzone w kwietniu 2021 roku w trybie zdalnym dla 14 uczestników Programu.
Stypendyści pracowali w 5 zespołach nad tematami związanymi z optyką kwantową, modelowaniem protonu, soczewkowaniem 
grawitacyjnym, czy dynamiką stanów wzbudzonych. 

3. Konsultacje plastyczne i wystawa.
Przegląd prac stypendystów Funduszu oraz wybór prac na wystawę organizowaną w galerii Abacus odbył sie w formie zdalnej. 
Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich prac najpierw współpracującym z Funduszem artystom plastykom. W 
konsultacjach i warsztatach wzięło udział 9 uczestników. 
Na wystawie w Galerii Abakus w dniach od 8 lutego do 3 marca zostało zaprezentowanych 56 prac.

4. Wielodyscyplinarny obóz ogólnorozwojowy dla uczniów szkół podstawowych. 
7-dniowym obóz dla 27 uczestników Programu, uczniów ze szkół podstawowych, odbył się w dniach 12-19 czerwca 2020 roku.
Obóz służył nie tylko poszerzaniu specjalistycznej wiedzy uczniów, ale także wspieraniu ich rozwoju ogólnego, umiejętności 
współpracy w grupie, komunikacji i samooceny. W związku z tym w programie obozu znalazł się specjalistyczne warsztaty z 
różnych dziedzin (do wyboru), wykłady różnych dziedzin wiedzy, prowadzone przez znakomitych naukowców i popularyzatorów, 
oraz warsztaty ogólnorozwojowe - filmowe, filozoficzne, muzyczne, plastyczne, teatralne. Znaczącą cześć zajęć warsztatowych i 
wykładów prowadzili absolwenci Programu Funduszu, którzy także sprawowali opiekę nad uczestnikami jako tutorzy.

5. Warsztaty badawcze w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
6-dniowe warsztaty przeznaczone dla 20 uczestników Programu, uczniów szkół średnich, odbyły się  w dniach 13-18 czerwca 
2020. Warsztaty miały charakter interdyscyplinarny. Uczestnicy pracowali nad różnymi aspektami problematyki związanej z 
funkcjonowaniem nowymi technologiami w biochemii, chemii fizycznej oraz bioinformatyki. Zajęciom w małych grupach, 
prowadzonym w 8 zespołach badawczych towarzyszyły wykłady pracowników CeNT .

6. Seminarium filmowe prof. Krzysztofa Zanussiego.
Seminarium odbyło się 25-27 czerwca 2021 roku w Warszawie oraz w Laskach k. Warszawy, w domu państwa Elżbiety i 
Krzysztofa Zanussich.
W ramach seminariów 13 uczestników zapoznało się z twórczością filmową prof. Krzysztofa Zanussiego. Odbyły się też rozmowy 
z ludźmi kultury i naukowcami, zaproszonymi przez prof. Zanussiego. Ponadto uczestnicy zwiedzili teren Zakładu dla 
Niewidomych w Laskach i złożyli wizytę na miejscowym cmentarzu, na którym pochowanych jest wiele znaczących postaci 
polskiej kultury. 

7. Obóz historyczno-matematyczno-przyrodniczy dla uczniów gimnazjów w Pasterce w Górach Stołowych.
Obóz odbył się w dniach 25 lipca – 8 sierpnia 2021 roku, wzięło w nim udział 13 uczestników programu zainteresowanych 
biologią, historią i matematyką oraz 3 tutorów, prowadzących zajęcia. Uczestnicy zostali zakwalifikowani na podstawie 
rozwiązań zadań kwalifikacyjnych z poszczególnych dziedzin. Zgodnie z unikatową formułą obozu, wypracowaną przez 
absolwentów Programu na początku lat 90-tych, uczestnicy co drugi dzień prowadzą pracę warsztatową w 5-osobowych 
grupach pod opieką tutorów, a co drugi dzień biorą udział w pieszych wycieczkach krajoznawczych, pozwalających na 
zapoznanie się z walorami przyrodniczymi i kulturowymi Gór Stołowych. Ważnym elementem obozu jest praca pod opieką 
tutora nad indywidualnymi wystąpieniami uczestników - odczytami. Odczyty są wygłaszane na forum wszystkich uczniów, a 
następnie omawiane w ich gronie. Kształci to zarówno umiejętność prezentacji wyników pracy, jak i oceny i samooceny uczniów.

8. Wielodyscyplinarny obóz naukowy dla uczniów w Serocku.
Obóz odbył się w dniach 5-15 sierpnia 2021 roku. 
W obozie wzięło udział 83 stypendystów. Celem obozu jest stworzenie stypendystom programu Zdolni możliwości jak 
najpełniejszego rozwoju zainteresowań i uzdolnień naukowych oraz warunków do współpracy naukowej o charakterze 
interdyscyplinarnym.
W programie obozu znalazły się:
- warsztaty naukowe, dające możliwość pracy w grupach nad wybranym problemem pod opieką tutora, do wyboru (astronomia, 
biologia, chemia, fizyka, historia, informatyka, literaturoznawstwo, matematyka);
- wykłady prezentujące najciekawsze problemy współczesnej nauki, codziennie 3 do wyboru (nauki
ścisłe, nauki przyrodnicze, humanistyka);
- zajęcia interdyscyplinarne o charakterze ogólnorozwojowym uczące współpracy w grupie, umiejętności prezentacji poglądów 
oraz różnych technik pracy naukowej i artystycznej, codziennie 8 do wyboru;

9. Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla tutorów.
Spotkanie odbyło się 24-26 września 2021 w Wildze. 
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Celem spotkania było przygotowanie kolejnych roczników absolwentów Programu do właściwego pełnienia obowiązków tutora. 
Podczas seminariów i ćwiczeń poruszane były problemy związane z bezpieczeństwem uczestników zajęć i sprawami 
logistycznymi, ale przede wszystkim kwestie podejmowanych działań wychowawczych. Spotkanie to jest szczególnie ważne ze 
względu na fakt, że Program nie ogranicza się jedynie do merytorycznego wsparcia w rozwoju uzdolnień, ale stawia sobie za cel 
pełne wsparcie w rozwoju osobowości i postaw młodych ludzi, a zatem posiada rozbudowany i przemyślany komponent 
wychowawczy. Spotkanie, w którym brali udział - w roli prowadzących zajęcia - tutorzy z dużym doświadczeniem - sprzyja także 
budowaniu silnego środowiska absolwentów, co ma ogromne znaczenie dla dalszego funkcjonowania Programu.

10. Spotkanie inauguracyjne dla nowych uczestników Programu.
Spotkanie odbyło się 23 pażdziernika  2020 roku.
Celem spotkania jest poznanie idei Programu, stworzenie uczestnikom okazji do poznania siebie nawzajem i integracji oraz 
poznania tutorów – współpracowników Funduszu.
W programie Inauguracji znalazły się:
- prezentacja wyników pracy trojga stypendystów Funduszu
- koncert w wykonaniu stypendystów muzycznych
- wykłady (do wyboru):
1. Adam Trwoga - Wydział Sztuki Nowych Mediów, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, ASP w Warszawie. 
Poliwizja i split screen. Historia, zastosowanie, interpretacja techniki.
2. Marta Wryk, Oper Bielefeld
„Czy można wychować sobie publiczność?” O edukacyjnej roli wykonawcy w dzisiejszych czasach i o kilku, o przepraszam, 
„kilkuset” zapomnianych kompozytorkach.
3. prof. Piotr Szymczak, Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki UW.
Układy złożone okiem fizyka: fizyka ruchu owiec, ludzi i samochodów.
4. prof. Paweł Golik, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii UW
Redagowanie genomu - człowiek GMO?.

W spotkaniu wzięło udział 68 stypendystów w Zamku Królewskim oraz około 300 osób oglądając transmisję online.

11. Warsztaty w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk.
3-dniowe warsztaty przeznaczone dla 13 uczestników Programu, uczniów szkół średnich, odbyły się trybie zdalnym w dniach 12-
21 listopada 2020 roku. Warsztaty poświęcone będą problemom matematyki akademickiej. W ich skład weszły wykłady i 
ćwiczenia prowadzone przez pracowników Instytutu Matematycznego PAN oraz Instytutu Matematyki Uniwersytetu 
Warszawskiego.

12. Spotlkania Humanistytczne w Krakowie 
7-dniowe Spotkania przeznaczone są dla 24 uczestników Programu, uczniów szkół średnich, odbyły się w dniach 10-17 listopada 
2021 roku. W programie Spotkań znalazły się wizyty w muzeach i teatrze a także wykłady i spotkania z wybitnymi 
przedstawicielami polskiej humanistyki, profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz artystami. Uczestnicy mieli także 
możliwość wymiany poglądów podczas dyskusji moderowanych przez tutorów.

13. Kursy naukowe on-line
W związku z trwająca od marca 2020 pandemią COVID19 i związanymi z nią obostrzeniami do Programu ZDOLNI zostały 
włączone zdalne kursy naukowe (tutoriale) poświęcone różnym problemom badawczym. Zajęcia prowadzone są przez 
doktorantów i pracowników naukowych. Zajęcia są merytorycznie równie wartościowe jak zajęcia stacjonarne, pozwalają 
kontynuować uczniom ich pracę badawczą, zaspakajać ciekawość, a co równie ważne dają możliwość ciągłego kontaktu ze 
światem nauki. W 2021 roku zorganizowano 19 tutoriali, w których wzięło udział 185 uczestników.

14. Warsztaty matematyczne w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego
4-dniowe warsztaty zostały przeprowadzone 9-12 grudnia 2021 roku dla 20 uczestników Programu, uczniów szkół średnich. W 
programie warsztatów znalazły się wykłady i ćwiczenia prowadzone przez pracowników Instytutu, skoncentrowane wokół 
problematyki przestrzeni metrycznych.

15. Warsztaty tradycyjnych technik malarskich – iluminatorstwo
Podczas 3 dniowych warsztatów zorganizowanych w dniach 15-18 grudnia 2021 roku, siedmioro uczestników poznawało i 
doskonaliło tradycyjną (mało dziś używaną) technikę, używaną w średniowieczu przede wszystkim do zdobienia ksiąg - 
iluminatorstwa. Jest to technika pozwalająca doskonalić umiejętności warsztatowe, a jednocześnie zapoznanie z nią pozwoliło 
uczestnikom zapoznać się z wieloma informacjami dotyczącymi historii i historii sztuki.

16. Szkoła letnia Collegium Invisibile, 
Obóz odbył się w formule zdalnej w dniach 23-30 sierpnia 2021 roku. 

Szkoła Letnia to organizowany i prowadzony przez członków i członkinie stowarzyszenia naukowego Collegium Invisibile 
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wakacyjny obóz naukowy adresowany do stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Przez tydzień studenci, uczniowie 
oraz zaproszeni goście tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń, wzajemnych inspiracji i poszukiwania nowych idei. Na program 
składają się prowadzone przez studentów i studentki Collegium warsztaty naukowe (6 dni zajęć po 2 godziny, każdy z 
uczestników wybiera dwa różne moduły). Ponadto, organizowane są wykłady gościnne oraz dodatkowe wydarzenia kulturalne i 
integracyjne.

17. Warsztaty naukowe Lato z Helem 
Warsztaty pod tytułem „Fizyka wokół nas” odbyły sie w dniach 28.06 – 9.07.2021 w formie zdalnej, na kanale YouTube Nauka 
5.0. Warsztaty są organizowane przez IFM PAN, Zakład Fizyki Niskich temperatur w Odolanowie. 

Indywidualne staże badawcze, lipiec-wrzesień 2021 
Jest to jeden z najistotniejszych pod względem naukowym element Programu. Stwarza możliwość kontynuowania w formie 
indywidualnej, pracy badawczej rozpoczętej podczas warsztatów. Uczestnicy Programu mają możliwość nawiązania kontaktu z 
pracownikiem naukowym i przedstawienia mu problemu, nad którym chcieliby pracować. Jeśli cel badawczy pracy, zostanie 
zaakceptowany przez opiekuna, Fundusz finansuje pobyt ucznia (od 2 do 4 tygodni) w wybranej placówce badawczej, 
zapewniając zakwaterowanie, wyżywienie i niezbędne wsparcie logistyczne. 

W 2021 roku zorganizowano 18 indywidualnych staży naukowych w 12 placówkach naukowo-badawczych. Liczba ta jest 
znacznie mniejsza niż zakładano za względu na ograniczenia dostępności laboratoriów związane z pandemią. 

Centrum Nowych Technologii UW; 5 staży
Instytut Badań Literackich PAN; 1 staże
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN; 1 staż 
Instytut Biologii Doświadczalnej PAN; 1 staż
Instytut Chemii Organicznej PAN; 1 staż
Wydział Chemii UW; 1 staż 
Centrum Edukacji Obywatelskiej; 1 staż
Zaklad Immunologii WUM, 2 staże
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, 2 staże
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, 1 staż
STRABAG PFS, 1 staż
Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN, 1 staż

Konkurs Odkrycia - Finały Polskiej Edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (European Union Contest for Young Scientists – 
EUCYS)
Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest od 1995 roku organizatorem Polskiej Edycji Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych 
Naukowców (European Union Contest for Young Scientists – EUCYS). Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji krajowych, 
odbywających się co roku wiosną, oraz finałów międzynarodowych, organizowanych jesienią, każdego roku w innym 
europejskim mieście. Dzięki konkursowi młodzi ludzie zainteresowani nauką mogą zaprezentować wyniki swoich badań, 
skonsultować je z wybitnymi specjalistami, ale przede wszystkim spotkać innych pasjonatów nauki.

W Odkryciach – Polskiej Edycji EUCYS mogą brać udział uczniowie w wieku od 14 do 21 lat, którzy w roku zgłoszenia do konkursu 
nie ukończyli pierwszego roku studiów. Zgłoszona praca może mieć maksymalnie troje autorów i powinna zostać wcześniej 
wyróżniona w ogólnopolskim konkursie lub otrzymać rekomendację pracownika naukowego co najmniej ze stopniem doktora. 
Do konkursu można zgłaszać samodzielne prace badawcze, zarówno teoretyczne, jak i doświadczalne, z nauk przyrodniczych, 
matematycznych, technicznych, ekonomicznych lub społecznych.

W 2021 roku (zgłoszenia przyjmowano do 15 grudnia 2020 roku) do konkursu Odkrycia – Polska Edycja EUCYS w zgłoszono 30 
prace (bez wątpienia na spadek liczby zgłoszeń wpływ miała pandemia COVID- 19 i ograniczone możliwości realizacji 
indywidualnych projektów naukowych dla uczniów). Trzy zgłoszenia nie spełniły wymogów formalnych. 6 spośród prac 
rozpatrywanych w konkursie powstało w 2- lub 3-osobowych zespołach. Konkurs zgromadził 40 młodych naukowców z całej 
Polski (wśród autorów było 11 dziewcząt i 29 chłopców). Najmłodsi autorzy byli w roku szkolnym 2020/2021 uczniami 1. klasy 
szkoły średniej, najstarsze – studentami 1. roku studiów.
Prace, które spełniły kryteria formalne zostały skierowane do recenzji specjalistycznych. Wszystkie zgłoszenia zostały ocenione 
przez przynajmniej jedną osobę spoza grona Jury (zebrano 54 recenzje, co daje ponad 2 średniej recenzji na pracę). 19 marca 
2021 roku Jury wyłoniło 14 finałowych projektów. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 niemożliwe było 
przeprowadzenie finałów Odkryć – Polskiej Edycji EUCYS w postaci wiosennej sesji plakatowej. Laureatów wyłoniono w czasie 
zdalnych spotkań z Jurorami w dniach 24-26.04.2021. Lista laureatów oraz katalog z opisem finałowych prac dostępny jest na 
stronie: www.fundusz.org/odkrycia/archiwum-edycji/
Międzynarodowe finały EUCYS odbyły się w Salamance w formie hybrydowej (członkowie jury spotkali się na miejscu, a 
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rozmowy z autorami prac i inne wydarzenia towarzyszące konkursowi odbyły się on-line). W konkursie międzynarodowym 
projekty naukowe prezentowali laureaci konkursów krajowych zarówno z roku 2020, jak i 2021. Jury oceniało 114 projektów. 
Polskę reprezentowało 6 prac - wszystkie zostały wyróżnione.
Nagrody za 2020 rok
Trzecią nagrodę główną (jedną dwóch z równorzędnych), o wartości 3.500 euro otrzymał Jarosław Brodecki, autor pracy „Ocena 
zanieczyszczenia miejskich rzek mikrotworzywami i ich przenikania do sieci troficznych na przykładzie systemu rzecznego 
aglomeracji łódzkiej”.
Adam Barański, autor pracy „O podzielności rozwiązań równania Pella” otrzymał nagrodą specjalną EUROFusion – konsorcjum 
ponad 30 organizacji badawczych z krajów członkowskich UE, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Ukrainy.
Nagroda specjalna Salamanca Cancer Research Center trafiła w ręce Aleksandra Łysomirskiego, autora pracy „Fisetyna to 
naturalny senolityk, który obniża aktywność metaboliczną komórek raka jelita grubego i ma potencjalny wpływ na proces 
autofagii w komórkach HCT116”.
Nagrody za 2021 rok
Jakub Bachurski, autor pracy „Aproksymacyjne wyszukiwanie wzorca z ograniczonym błędem bezwzględnym” otrzymał nagrodą 
specjalną BISITE Research Group.
Igor Jaszczyszyn i Jakub Lewandowski, autorzy pracy „Synteza i badania kompozytu na bazie tlenków metalu oraz krzemionki do 
zastosowania w fotokatalizie i wyłapywania zanieczyszczeń”, zostali wyróżnieni nagrodą specjalną Institute of Functional Biology 
and Genomics (IBFG) & Institute for Agribiotechnology Research (CIALE) University of Salamanca.
Ponadto autorzy projektów matematycznych lub informatycznych: Radosław Żak, Adam Barański i Jakub Bachurski otrzymali 
nagrodę Wolfram Research. To roczne licencje oprogramowania Mathematica Student Edition oraz subskrypcję narzędzia 
WolframAlpha Pro.

Koncerty muzyki klasycznej w wykonaniu uczestników Programu. 
W 2021 roku koncerty organizowane były w Zamku Królewskim i Łazienkach Królewskich w Warszawie. W każdym koncercie 
występowało 4-5 muzyków, uczestników Programu pomocy wybitnie zdolnym, w repertuarze solowym lub kameralnym. Młodzi 
artyści są laureatami prestiżowych konkursów muzycznych w Polsce i za granicą. Prezentowane są utwory klasyczne. Koncerty, 
jeżeli to było możliwe są publicznie dostępne i cieszą się wielkim zainteresowaniem. Dodatkowo koncerty są nagrywane, a także 
transmitowane na żywo na kanale YouTube.
Możliwość zaprezentowania się w prestiżowych salach koncertowych przed znakomitą publicznością ma ogromne znaczenie w 
rozwoju artystycznym młodych muzyków. Koncerty cieszą się wielką popularnością i są wysoko oceniane przez słuchaczy.
W 2021 roku odbyło się 10 koncertów w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie, a kolejne 11 w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie.   
W sumie zaprezentowało się publicznie 124 młodych muzyków.
11 koncertów ze względu na ograniczenia sanitarne odbyło się za zamkniętym i drzwiami. Transmisję każdego z koncertów 
oglądało około 800 osób.

Stypendia celowe dla uczestników Programu 
W całym okresie obowiązywania umowy Zarząd Funduszu w oparciu o rekomendacje Komisji ds. pomocy, rozpatrywał wnioski 
uczestników programu o celową pomoc finansową przeznaczoną na przedsięwzięcia służące rozwojowi uzdolnień. Kryterium 
akceptowania wniosków było przede wszystkim znaczenie merytoryczne dofinansowania, ale także sytuacja materialna i 
życiowa wnioskującego. Przyznano 72 stypendia celowe w wysokości od 500 zł do 3.500 zł, w łącznej kwocie 160.800,00 zł 
(całość ze środków Fundacji PZU). Środki zostały przeznaczone przez wnioskujących m.in. na: dofinansowanie zakupu 
instrumentów oraz udziału w kursach mistrzowskich – dla uczestników o uzdolnieniach muzycznych, dofinansowanie udziału w 
konferencjach, sesjach naukowych i międzynarodowych spotkaniach młodzieży uzdolnionej, a także zakup sprzętu badawczego 
– dla uczestników o uzdolnieniach poznawczych.

Udział uczestników Programu w kursach mistrzowskich, konferencjach i konkursach w kraju i za granicą. 
Udział w kursach i konkursach muzycznych jest niezwykle ważny dla młodych, zwłaszcza wybitnie uzdolnionych muzyków. 
Pozwala on skorzystać z doświadczeń znakomitych pedagogów i solistów o międzynarodowej renomie, a także porównać 
rezultaty i metody własnej pracy z osiągnięciami rówieśników na całym świecie. Sfinansowano udział 43 uczestników Programu 
w kursach mistrzowskich oraz konkursach krajowych i zagranicznych.

Prenumerata specjalistycznych czasopism dla uczestników Programu. 
W celu umożliwienia samodzielnej pracy nad rozwojem zainteresowań, poszukiwania ciekawych inspiracji do pracy naukowej i 
artystycznej uczestnicy Programu otrzymują 12-miesięczną prenumeratę wybranych czasopism, zgodnie z deklarowanym 
profilem zainteresowań. Każdy z uczestników Programu ma możliwość wyboru, w zależności od zainteresowań, jednego z 
czasopism popularyzujących wiedzę naukową, literaturę, historię, muzykę i sztuki piękne. 
W 2021 sfinansowano dla stypendystów Funduszu prenumeraty pism popularno - naukowych:
- "Książki" - dla 43 osób
- "Mówią Wieki" - dla 36 osób
- "Wiedza i Życie" - dla 56 osób
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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)

nie dotyczy

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

800

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- "Świat nauki" - dla 209 osób
- "Presto" - dla 117 osób

Program "Pierwszy tutor". 
Program jest prowadzony w porozumieniu ze stowarzyszeniem naukowym Collegium Invisibile, zrzeszającym wybitnie 
uzdolnionych studentów uczelni z całej Polski. W ramach programu studenci-tutorzy przygotowują tematy do całorocznej pracy 
badawczej dla stypendystów Funduszu. Tematyka prac jest zróżnicowana od humanistyki po nauki medyczne. Uczestnicy 
programu wybierają temat pracy i tutora, a następnie realizują całoroczna pracę badawczą w trybie indywidualnym. W czasie 
rocznej pracy uczestnicy mają możliwość korzystania z systematycznego kontaktu mailowego, a także ewentualnych spotkań z 
tutorem. Tutorskie wsparcie obejmuje przygotowanie i ocenę esejów. 
Ze względu na sytuację pandemii w Polsce zdecydowano o prowadzeniu programu w całości w formie zdalnej.

Umożliwienie wybranym uczestnikom Programu udziału w międzynarodowych warsztatach dla młodzieży wybitnie zdolnej. 
W 2021 roku Fundusz sfinansował dwa miejsca dla stypendystów Programu z klasy maturalnej na spotkanie London 
International Youth Science Forum w dniach 28 lipca – 11 sierpnia 2021 r.
Wydarzenie, organizowane od 1959 r. przez Imperial College London oraz The Royal Geographical Society, gromadzi każdego 
roku ponad 500 uczniów i studentów (w wieku 16-21 lat) z 75 krajów, zainteresowanych naukami ścisłymi, technicznymi i 
przyrodniczymi. Wybrani uczestnicy LIYSF mają możliwość prezentacji wyników własnych badań, odwiedzą też centra badawcze 
w Londynie, Oxford i Cambridge.
LIYSF 2021 roku odbyło się w formie hybrydowej – dla części uczestników w Londynie, dla pozostałych on-line. Fundusz 
zarezerwował miejsca stacjonarne. Szersza informacja na stronie:  https://www.liysf.org.uk/liysf/liysf-2021.
Oprócz tego dwóch stypendystów Funduszu wzięło udział w zdalnej edycji Eurpoean Space Camp.  

Zdolni Razem
Projekt „Zdolni Razem” jest skierowany do uczniów ze środowisk o niskim kapitale społecznym i ekonomicznym. Jest 
kontynuacją zaangażowania stypendystów Funduszu w zdalną pomoc w nauce prowadzoną w 2020 roku. Celem projektu jest 
długookresowe wsparcie uczniów obecnie rozpoczynających naukę w 8 klasie szkoły podstawowej w nadrobieniu zaległości 
szkolnych i przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty, pokazanie możliwości rozwoju zainteresowań, a także wsparcie przy 
wyborze szkoły średniej, która jest kluczowa dla dalszych etapów edukacji. 
W obozie ogólnorozwojowym pod nazwą Zdolni Razem, inaugurującym tegoroczną edycję programu, wzięło udział 9 
uczestników. Obóz odbył się w dniach 18-23 września w Wildze. Wszyscy uczestnicy nawiązali następnie współpracę z tutorami 
(stypendystami Programu ZDOLNI).
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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) 3 878 599,45 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 878 599,45 zł

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

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Celem Funduszu jest prowadzenie działalności 
pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności 
poprzez realizację zadań w zakresie edukacji, 
oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz 
poprawy opieki zdrowotnej nad dziećmi 
zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem 
instytucji, organizacji i stowarzyszeń pracujących 
z dziećmi lub na rzecz dzieci. Krajowy Fundusz na 
rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem zrzeszającym 
naukowców, popularyzatorów, artystów, badaczy 
i studentów przekonanych, ze rozwój talentów i 
pasji młodych ludzi to sprawa ważna dla całego 
społeczeństwa.

85.59.B 133 365,31 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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133 365,31 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 565 842,32 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 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 592 176,94 zł

2.4. Z innych źródeł 1 587 214,88 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 3 148,81 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 133 365,31 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 dofinansowanie warsztatów,kursów,zajęć plastycznych 89 376,24 zł

2 kwalifikacja do programu 23 400,26 zł

3 promocja 13 661,16 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

565 842,32 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

545 777,62 zł

1 046 399,32 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 2 203 712,13 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: 2 252 837,79 zł 133 365,31 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

1 674 887,32 zł 133 365,31 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

15 810,03 zł

562 140,44 zł

0,00 zł 0,00 zł

4 opracowanie i ewaluacja programu 6 927,65 zł

1 wynagrodzenia koordynatorów warsztatów 104 544,71 zł

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

308 894,72 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)

9 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)

8,66 etatów

38 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

123 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)

300 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

300 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 023 398,23 zł

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

1 023 398,23 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)

6 971,58 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)  

6 612,33 zł

15 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

15 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

875 328,23 zł

751 808,74 zł

- nagrody

- premie

109 567,15 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 13 952,34 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 148 070,00 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 1 023 398,23 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

18 726,85 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 roku 2021 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie tzw."13" 
za 2020 i 2021r.

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

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

28 595,00 zł

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

1 Program wspierania uczniów 
wybitnie zdolnych

Program Zdolni dla Polski Ministerstwo Edukacji i Nauki 129 875,40 zł

2 Społeczna odpowiedzialność 
nauki

Program pomocy wybitnie 
zdolnym

Ministerstwo Edukacji i Nauki 742 645,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

Maria Mach
Agnieszka Imbierowicz-Grabowska

Marek Puwalski
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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