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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

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

FUNDACJA PROMOCJI I AKREDYTACJI KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH
Kraj POLSKA

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWSKI

Gmina WARSZAWA-CENTRUM

AL. NIEPODLEGŁOŚCI

Nr domu 162

Nr lokalu 150

Miejscowość WARSZAWA

Kod pocztowy 02-554

Poczta WARSZAWA

Nr telefonu 22 646 61 42

Nr faksu 22 646 61 42

E-mail biuro@fundacja.edu.pl

Strona www - www.fundacja.edu.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

01728412200000

2001-04-11
2004-03-18
6. Numer KRS

1

0000005496

Imię i nazwisko
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych
członków
organu
zarządzającego)

Funkcja

prof. dr hab. Marek Rocki

Prezes Fundacji

tak

nie

Marcin Dąbrowski

Dyrektor Zarządzający
Fundacji

tak

nie

tak

nie

Imię i nazwisko

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

Funkcja

Przewodniczący Rady
Fundatorów, Rektor SGH
prof. dr hab. Andrzej
Rektor Uniwersytetu
Chochół
Ekonomicznego w Krakowie
Rektor Uniwersytetu
prof. dr hab. Marian Gorynia
Ekonomicznego w Poznaniu
Rektor Uniwersytetu
prof. dr hab. Andrzej
Ekonomicznego we
Gospodarowicz
Wrocławiu
Rektor Uniwersytetu
prof. dr hab. Leszek Żabiński Ekonomicznego w
Katowicach
prof. dr hab. Tomasz Szapiro

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

Wpisany do KRS

Wpisany do KRS
tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

tak

nie

1) przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji polskiego
społeczeństwa,
2) promowanie wysokich jakościowo standardów nauczania,
3) wspieranie współpracy naukowo-dydaktycznej jednostek
prowadzących kształcenie
na poziomie uczelni wyższych,
4) inspirowanie i umacnianie związków nauki z praktyką gospodarczą.
1) organizowanie i finansowanie konferencji oraz seminariów
naukowych,
2) prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i
wydawniczej,
3) monitoring i opiniowanie ofert naukowo-dydaktycznych jednostek
kształcenia ekonomicznego,
4) tworzenie i finansowanie stypendiów,
5) organizowanie i finansowanie konkursów na prace naukowe,
6) organizowanie wymiany naukowo-dydaktycznej pomiędzy
ośrodkami kształcenia ekonomicznego,
7) organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych
projektów badawczych na temat jakości nauczania,
8) opracowywanie wzorcowych programów nauczania,
9) tworzenie dla instytucji edukacyjnych warunków wzajemnej
uznawalności planów i programów nauczania,
10) prowadzenie list rankingowych instytucji edukacyjnych,
11) współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami
pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji
oraz współpraca krajowa i zagraniczna z instytucjami oraz innymi
osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
12) prowadzenie procesów edukacyjnych służących podnoszeniu
poziomu wykształcenia polskiego społeczeństwa.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Opis działalności pożytku publicznego
W 2014 roku Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące działania:
1. Prowadzenie postępowań akredytacyjnych i działań w zakresie budowy systemu akredytacji środowiskowej.
2. Organizacja ogólnopolskich konferencji jakości kształcenia, koncepcji lifelong learning i zastosowania
nowoczesnych technologii w edukacji, w tym:
I Kongres Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 12-13 listopada 2014 r.
I Kongres Uniwersytetów Dziecięcych, Budynek B Senatu RP, 12 marca 2014 r.
3. Wydawanie publikacji zwartych i ciągłych, poświęconych m.in. edukacji ekonomicznej, programom
1.1. Opis głównych
działań podjętych kształcenia, nowoczesnym technologiom w dydaktyce, kształceniu ustawicznemu.
przez organizację 4. Organizacja ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości – zawodów dla licealistów
5. Organizacja ogólnopolskiej Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości
6. Organizacja ogólnopolskich projektów edukacji ekonomicznej dzieci (Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy)
oraz młodzieży (Akademia Młodego Ekonomisty)
7. Prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 81 SGH
8. Prowadzenie kursów oraz działań na rzecz edukacji ekonomicznej.
najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

gmina

województwo

kilka gmin

kilka województw

powiat

X cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

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

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

Osoby
prawne

22 000

1 100

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

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
nie

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej,
należy podać informację na temat trzech głównych

Sfera działalności pożytku
publicznego

nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i
wychowanie
nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i
wychowanie

3

Przedmiot działalności

Numer Kodu (PKD)

Pozostałe pozaszkolne
formy edukacji, gdzie
indziej niesklasyfikowane

85.59.B

Działalność
wspomagająca edukację

85.60.Z

rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności

nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i
wychowanie

Wydawanie czasopism i
pozostałych periodyków

58.14.Z

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
tak

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
nie

Sfera działalności pożytku
publicznego

Przedmiot działalności

nauka, szkolnictwo wyższe,
edukacja, oświata i
wychowanie

Licea ogólnokształcące

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. Jeśli 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

Numer Kodu (PKD)

85.31.B

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
tak

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

nie

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

Przedmiot i opis działalności

72.20.Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w
dziedzinie nauki społecznych i
humanistycznych

85.31.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie
indziej niesklasyfikowane

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

2 031 813,44 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

1 260 978,64 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

696 809,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej

36 260,00 zł

d) Przychody finansowe

37 674,27 zł

e) Pozostałe przychody

91,53 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

13 367,96 zł
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2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:

1 127 610,68 zł
0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
b) ze środków budżetu państwa
tym: c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych

579 187,68 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

120 000,00 zł

a) ze składek członkowskich

0,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych
w
tym:

162 642,00 zł
385 781,00 zł

0,00 zł

c) z darowizn od osób prawnych

120 000,00 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)
2.4. Z innych źródeł

0,00 zł
91,53 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku
sprawozdawczego

26 566,12 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie
sprawozdawczym ogółem

39 934,08 zł

3.3. 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

1
2

20 000,00 zł

Stypendia dla laureatów Olimpiady Przedsiębiorczości

19 090,28 zł

Wsparcie realizacji projektu Akademia Młodego Ekonomisty

3 Wsparcie realizacji zajęć dla licealistów

843,80 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 wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą
1

, zł

2

, zł
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3

, zł

4

, zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

Koszty ogółem:

2 043 642,99 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

W tym: wysokość
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych
39 934,08 zł

1 473 459,45 zł

39 934,08 zł

464 984,88 zł

0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d) koszty finansowe

19 637,81 zł
0,00 zł

e) koszty administracyjne

85 530,86 zł

f) pozostałe koszty ogółem

29,99 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od
2 131,50 zł
osób fizycznych
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

- 260 275,86 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

231 824,12 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej

16 662,19 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych
1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienia)

z podatku od towarów i usług

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień
-> jakich? ________________________
nie korzystała

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

nie

własność
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)

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

7 osób

(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)

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)

5,75 etatu

234 osób

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
2. Członkowie

tak
2.1. Organizacja posiada członków

nie
osób fizycznych

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
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)

tak
nie

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)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
w
tym:
b) inne osoby
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)
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0 osób
0 osób
0 osób
0 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
w
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
tym:
b) inne osoby
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)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
w
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
tym:
b) inne osoby

0 osób
0 osób
0 osób
0 osób
0 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym
a) z tytułu umów o pracę

216 097,04 zł

– wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

1 134 384,06 zł

216 097,04 zł

– nagrody

0,00 zł

– premie

0,00 zł

– inne świadczenia

0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

918 287,02 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi
na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego
w
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
tym
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego
:
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi
na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1 131 184,06 zł
393 591,29 zł
737 592,77 zł
3 200,00 zł
5 308,33 zł

0,00 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

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

0,00 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

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

403,98 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
10. Wysokość najwyższego 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
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17 300,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego
14 860,00 zł
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
Wysokość najwyższych miesięcznych wynagrodzeń ujętych w pkt 8 i 11
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami
wynika z kumulacji uwzględniającej jednorazowe rozliczenie osób z:
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji,
koordynację rocznego projektu (pkt 8), prace dydaktyczne (pkt 11).
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

tak
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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

tak
nie

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)

Lp.
1

Nazwa zadania
Dotacja podmiotowa

Nazwa organu udzielającego dotacji

Cel(-e) zadania
Prowadzenie Niepublicznego Liceum
Ogólnokształcącego nr 81 SGH

Urząd Dzielnicy Mokotów, Warszawa

Kwota dotacji

385 781,08 zł

2

,

zł

3

,

zł

4

,

zł

5

,

zł

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

tak
nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp.
1
2

Nazwa zadania
Program pomocy wybitnie
uzdolnionym uczniom
Olimpiada
Przedsiębiorczości

Nazwa organu udzielającego dotacji

Cel(-e) zadania
Zlecenie realizacji zadania
publicznego
Zlecenie realizacji zadania
publicznego

Kwota dotacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

53 747,00 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej

108 895,00zł

3

, zł

4

, zł

5

, zł

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 (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)
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tak

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

nie

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

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nazwa organu

Kwota

1

, zł

2

, zł

3

, zł

4

, zł

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
Lp
.

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

ForEd Sp. z o.o.

al. Niepodległości 162 lokal 150, Warszawa

% udziałów lub
akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

100 %

100 %

2

%

%

3

%

%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1
2
3
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp
.

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

1
2
3
4
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych
organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)
5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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tak
nie

Czytelny podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu
organizacji

Data wypełnienia sprawozdania
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18.03.2015 r.

