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Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica RASZYŃSKA Nr domu 22 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-026 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 226598272

Nr faksu E-mail 
aleksandra.zabik@bednarska.edu.pl

Strona www https://tpbednarska.edu.pl/

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-08-10

2004-10-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00139022700079 6. Numer KRS 0000024016

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Głównym celem statutowym Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego jest prowadzenie, utworzonych przez Towarzystwo, 
szkół, działających jako wyodrębnione organizacyjnie i ekonomicznie 
podmioty:
1) I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Międzynarodowymi
2) Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia
3) Społecznego Liceum Startowa 4K
4) Bednarskiej Szkoły Realnej 
5) Bednarskiej Szkoły Podstawowej Terytorium Kawalerii, Terytorium 
Raszyńska, Terytorium Mysłowicka
Szkoły Tworzą Zespół Szkół Ogólnokształcących "Bednarska" im. 
Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhij, który poprzez powołaną Radę 
Programową, nie naruszając autonomii szkół, koordynuje ich  działalność 
dydaktyczno-wychowawczą i wspomaga wspólne przedsięwzięcia.
Kolejnym celem Towarzystwa jest:
- Popularyzowanie koncepcji zakładania i prowadzenia niepublicznych 
szkół autorskich.
- Inicjowanie, propagowanie i doskonalenie autorskich programów 
oświatowych i wychowawczych, mających na celu edukację w duchu zasad 
społeczeństwa obywatelskiego.
- Kształtowanie w uczniach postawy życzliwości, tolerancji i wrażliwości 
wobec innych w myśl idei wychowawczych przyjętych przez szkołę, 
sformułowanych w "Konstytucji Rzeczpospolitej Szkolnej" oraz w 
dokumencie "Idee Wychowawcze"

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jerzy Bernard Modlinger Prezes Zarządu TAK

Joanna Sylwia 
Nowakowska-Drapała

Wiceprezes Zarządu TAK

Witold Stępień Skarbnik TAK

Ewa Kulczycka Sekretarz TAK

Anna Blumsztajn Członek Zarządu TAK

Zulfia Buzurtanowa Członek Zarządu TAK

Zbigniew Byrski Członek Zarządu TAK

Magdalena Pietrzak-Kurzac Członek Zarządu TAK

Sylwia Barthel de 
Weydenthal

Członek Zarządu TAK

Brian Williamson Członek Zarządu TAK

Hanna Jarosiewicz-Juszczak Członek Zarządu TAK

Rafał Derda Członek Zarządu TAK

Filip Haka Członek Zarządu TAK

Joanna Walewska 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

Waldemar Małyska Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Jarosław Janas Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Zbigniew Tomaszczyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Przemysław Miszta Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Andrzej Galla Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK
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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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Towarzystwo Realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:
1) Prowadzenie szkół Zespołu.
2) Udzielanie pomocy materialnej osobom związanym ze szkołami Zespołu 
wymagającym pomocy socjalnej.
3) Wspieranie akcji pomocowych podejmowanych przez uczniów Zespołu, 
współdziałanie w ich realizacji , zwłaszcza w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych, ubogich, samotmych, dzieci z domów dziecka, 
uchodźców.
4)Zachęcanie i wspieranie uczestnictwa uczniów w wolontariacie. 
5) Współpraca z innymi szkołami publicznymi i niepublicznymi jak również 
ze szkołami z innych Państw.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Główną strefą działań Towarzystwa Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego jest działalność edukacyjna, 
realizowana poprzez prowadzenie 5 szkół w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Bednarska" im. Maharadży Jam Saheba 
Digvijay Sinhij. W skłąd zespołu wchodzą:
1) I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Międzynarodowymi
2) Wielokulturowego Liceum Humanistycznego im. Jacka Kuronia
3) Społecznego Liceum Startowa 4K
4) Bednarskiej Szkoły Realnej 
5) Bednarskiej Szkoły Podstawowej, podzielona na Terytorium Kawalerii, Terytorium Raszyńska i Terytorium Mysłowicka

Towarzystwo swoje cele statutowe realizowało poprzez Fundusz Optimum, oferując pomoc materialną osobom związanym ze 
szkołami Zespołu wymagającymi pomocy socjalnej. Zespół Szkół "Bednarska" inicjował akcję pomocowe podejmowane przez 
uczniów i współdziałał w ich realizacji ( Ekipa Świętego Mikołaja, zbiórki darów dla Ośrodka dla Cudzoziemców na Pradze Północ, 
kiermasz klasowy w celu zaadoptowania zwierzęcia z Warszawskiego ZOO, wolontariat i zbiórka karmy dla Schroniska W Psim 
Azylu w Falenicy i wiele innych) oraz brała czynny udział w akcjach organizowanych przez inne podmioty np. Szlachetna Paczka, 
WOŚP, Amnesty International, Fundacja Onkolandia ( szycie maskotek dla dzieci z oddziałów onkologicznych) , Fundacja Znajdź 
Pomoc ( wysyłanie kartek świątecznych dla pacjentów hospicjum), Organizacja Habitat for Humanity ( pomoc w odnowieniu 
mieszkania osoby w trudnej sytuacji życiowej), projekt z Białowieski Parkiem Narodowym ( elektronizacja księgi Rodowodowej 
Żubrów)

W I Społecznym Liceum od września 2010 działa projekt Sprężyna, w Bednarskiej Szkole Podstawowej program Multi-Kulti, 
wspierający edukację osób niepolskojęzycznych w szkołach Zespołu  Bednarska. Kadra nauczycielska jak i wszyscy uczniowie 
Szkół Zespołu starają się wspierać młodzież, której pierwszym językiem nie jest jeżyk polski.

W 2021 były realizowane 3 projekty finansowane przez Unię Europejską Erasmus+. Jednym z projektów była wielostronna 
współpraca szkół Europejskich ( Polska, Francja, Niemcy, Hiszpania). Celem programu było podniesienie kluczowych 
umiejętności i kompetencji uczniów, ułatwiających dialog międzynarodowy i umożliwiające mobilność edukacyjną. Drugi projekt 
skupiał się na międzynarodowej mobilności kadry nauczycielskiej. Nadrzędną ideą kolejnego projektu było kształtowanie 
postawy włączającej (inkluzywnej) w placówkach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społeczności LGBT+ w 
szkołach średnich i wyższych.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2260

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

Realizacja działań pomocy społecznej w 
odniesieniu do osób niepełnosprawnych, 
chorych, ubogich i samotnych. Współdziałanie z 
instytucjami, organizacjami, których cele są 
zbieżne z założeniami Towarzystwa. Pomaganie 
w rehabilitacji i dalszym funkcjonowaniu 
osobom przewlekle chorym. W ramach 
Towarzystwa działa Komisja do spraw opłat za 
szkołę i stypendiów, której zadaniem jest 
udzielanie ulg w opłatach czesnego uczniom z 
rodzin, które są w trudnej sytuacji materialne. 
Uczniowie mogą również korzystać z bezpłatnych 
posiłków, które są finansowane ze środków 
Towarzystwa

88.99.Z 10 893,04 zł

2

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

Celem projektów Erasmus w naszych szkołach 
jest  1.Zwiększanie praktycznej kompetencji 
językowej wśród naszej młodzieży
2. Wsparcie dla naszej młodzieży 
niepolskojęzycznej
3. Wsparcie dla naszej młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi
4. Podnoszenie kompetencji wychowawczych, 
pedagogicznych i międzykulturowych naszego 
grona nauczycielskiego

W czasie realizacji projektów Towarzystwo 
zobowiązało się do przestrzegania następujących 
standardów:

1. Włączanie i różnorodność
2. Działania nienaruszające równowagi 
ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko
3. Edukacja cyfrowa – w tym współpraca 
wirtualna, mobilność wirtualna i mobilność 
mieszana
4. Aktywne uczestnictwo w sieci organizacji 
Erasmus

85.60.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie I Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Międzynarodowymi, 
Wielokulturowego Liceum 
Humanistycznego im. Jacka Kuronia, 
Bednarskiej Szkoły Realnej, która skupia się 
na rozwijaniu u uczniów realnych 
umiejętności przydatnych w życiu 
zawodowym. oraz Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego Startowa 4K im. 
Wojciecha Młynarskiego rozwijające 
krytyczne myślenie, komunikacje, 
kompetencje kluczowe i kreatywność.  
Uczniowie w Liceach Zespołu Szkół 
Bednarska mają możliwość 
wszechstronnego rozwoju naukowego, 
społecznego, artystycznego a przede 
wszystkim ludzkiego.

85.31.B 43 704,16 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Prowadzenie Bednarskiej Szkoły 
Podstawowej podzielonej na Terytorium 
Kawalerii, Terytorium Raszyńska i 
Terytorium Mysłowicka. Celem szkoły jest 
zapewnieni uczniom możliowści pełnego 
rozwoju intelektualnego, psychocznego i 
fizycznego w poszanowaniu godności oraz 
wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 
Szkoła propaguję wartości demokratyczne, 
tolerancję i  doskonalenie współpracy 
międzyludzkiej. Placówki umożliwiają 
rozwijanie zainteresowań poprzez 
organizację różnorodnych zajęć 
pozalekcyjnych ( wyjścia do teatru, 
doskonalenie pływania, tenis, zajęcia 
ceramiczne, koła szachowe i wiele innych)

85.20.Z 42 958,96 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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129 607,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 14 192 713,37 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 48 676 966,22 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 327 508,52 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 48 140 285,21 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 86 805,89 zł

d) przychody finansowe 7,22 zł

e) pozostałe przychody 122 359,38 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 205 735,78 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami dzierżawionymi. Towarzystwo Przyjaciół I SLO 
wynajmowało w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym z Maturą Międzynarodową, w 
Bednarskiej Szkole Podstawowej, w Bednarskiej Szkole Realnej i w Społecznym Liceum 
Startowa 4K pomieszczenia na prowadzenie stołówek szkolnych, na zebrania wspólnot 
mieszkaniowych, za dodatkowe zajęcia edukacyjne osób powiązanych z Zespołem Szkół 
Bednarska. W 2021r. Towarzystwo wynajmowało również przestrzeń na terenie wokół szkoły 
pod miejsca parkingowe oraz dzierżawiło miejsce na dachu budynku szkolnego pod antenę 
telekomunikacyjną.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

78 971,63 zł

0,00 zł

14 113 741,74 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 34 148 910,07 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 206 559,44 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 109 294,01 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 45 428 699,19 zł 109 294,01 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

260 017,20 zł 10 893,04 zł

42 399 148,97 zł 98 400,97 zł

0,00 zł

19 568,66 zł

2 644 214,94 zł

105 749,42 zł 0,00 zł

1 Prowadzenie Zespołu Szkół "Bednarska" 86 663,12 zł

2 Pomoc w rehabilitacji osobie fizycznej 10 893,04 zł

3 Ogólne cele statutowe 11 737,85 zł

1 Wdrożenie systemu pracy zdalnej dla uczniów i nauczycieli 11 737,85 zł

2 Bednarska Szkoła Podstawowa Terytorium Kawalerii- Tablety do prowadzenia zajęć z uczniami 
szkoły

42 958,96 zł

3 Liceum z Maturą Międzynarodową - materiały edukacyjne, mikroskopy, model człowieka 37 061,40 zł

0,00 zł

w 
tym:

2 480,00 zł

62 339,73 zł

0,00 zł

54 110,16 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)

86 805,89 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 67 491,32 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 5 741 136,24 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 86 805,89 zł

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)

443 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 86 805,89 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

17 504 689,09 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1.2. 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)

319,56 etatów

209 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 25 619 667,69 zł

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

25 619 667,69 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)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

4 671,35 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

24 586 611,92 zł

21 964 094,64 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

1 281 676,33 zł

- inne świadczenia 1 340 840,95 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 033 055,77 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 24 311 692,11 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 307 975,58 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

1 Prowadzenie szkół w ramach 
Zespołu Szkół Bednarska im. 
Maharadży Jan Saheba 
Digvijay Sinhij

Edukacja, szkolnictwo, 
wychowanie i opieka ( 
subwencja oświatowa)

Urząd Dzielnicy Wola m.st. 
Warszawy, Urząd Dzielnicy Włochy 
m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy 
Śródmieście m.st. Warszawy, Urząd 
Dzielnicy Praga Północ m.st. 
Warszawy

14 113 741,74 zł

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

17 975,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

Jerzy Bernard Modlinger, Prezes 
Zarządu 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

1 Fundacja Chocimska

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Kuratorium Oświaty w Warszawie 3

2022-10-10
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