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Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica AL. JEROZOLIMSKIE Nr domu 160 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-326 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 

Nr faksu E-mail Bozena.Zolnierek@orange.com Strona www www.fundacja.orange.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-09-19

2016-11-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14028004000000 6. Numer KRS 0000241397

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

KONRAD CIESIOŁKIEWICZ PREZES 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)

FUNDACJA ORANGE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Według statutu podstawowymi celami Fundacji Orange są:
1. organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, 
programów, kampanii społecznych i kampanii edukacyjnych, 
2. inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych oraz 
edukacyjnych wspólnie z Fundatorami, 
3. tworzenie i wspieranie organizacyjne oraz finansowanie programów 
stypendialnych promujących wybitnie uzdolnione dzieci i młodzież, 
4. prowadzenie, wspieranie organizacyjne i finansowanie szkoleń dla 
nauczycieli i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych, 
5. wspieranie organizacyjne i finansowanie programów badawczych, 
konferencji i publikacji naukowych, w szczególności poświęconych 
rozwojowi nowoczesnych technologii teleinformatycznych, 
6. prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz polepszenia warunków 
życia i rozwoju dzieci i młodzieży oraz na rzecz osób pochodzących z 
regionów słabszych ekonomicznie, regionów niedoinwestowanych i 
zacofanych, prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób 
niepełnosprawnych, chorych i pokrzywdzonych przez los, 
7. udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego 
organizacjom pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, 
szpitalom i domom dziecka, 
8. wspieranie organizacyjne oraz finansowanie szczególnie wartościowych 
działań w zakresie kultury i sztuki, 
9. wspieranie organizacyjne oraz finansowanie ważnych społecznie 
inicjatyw związanych z krzewieniem kultury fizycznej i sportu, 
10. wspieranie organizacyjne, finansowanie i współfinansowanie inicjatyw 
ogólnopolskich, lokalnych i regionalnych w zakresie celów Fundacji 
określonych w § 6, 
11. zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego, 
12. udział w odbudowie, renowacji i ratowaniu obiektów zabytkowych, 
13. działanie na rzecz ochrony środowiska, 
14. działanie na rzecz wsparcia finansowego opieki zdrowotnej i socjalnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Celami Fundacji są wszechstronna działalność na rzecz dobra publicznego 
w szczególności wspierająca rozwój społeczeństwa informacyjnego, nauki, 
edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
tradycji, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji 
zdrowia i opieki socjalnej.
W 2020 roku Fundacja koncentrowała swoje działania przede wszystkim 
wokół działań wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
poprzez realizację autorskich programów z zakresu rozwoju kompetencji 
cyfrowych dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych, a także 
wspieranie partnerów społecznych w realizacji tego typu działań (w tym w 
szczególności z zakresu bezpieczeństwa w sieci). 
W wyjątkowo trudnym roku 2020 Fundacja Orange wspierała również inne 
organizacje w ramach walki ze skutkami pandemii covid-19.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

JULIEN DUCARROZ PRZEWODNICZĄCY 
RADY FUNDACJI

TAK

JACEK KOWALSKI CZŁONEK RADY TAK

WITOLD DROŻDŻ CZŁONEK RADY TAK

FRANCOISE COSSON CZŁONEK RADY TAK

JOLANTA DUDEK CZŁONEK RADY TAK

BRUNO DUTHOIT CZŁONEK RADY TAK

BOŻENA LEŚNIEWSKA CZŁONEK RADY TAK

PAWEŁ PATKOWSKI CZŁONEK RADY TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Program MegaMisja
Program MegaMisja to nieodpłatny ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych. Adresujemy go do nauczycieli 
oraz dzieci w wieku 6-10 lat z klas 1-3 oraz tych, które spędzają czas w świetlicach szkolnych. Naszym celem jest poszerzenie 
wiedzy i podniesienie cyfrowych kompetencji nauczycieli klas 1-3 i wychowawców świetlic, a także ich uczniów. Zależy nam, aby 
najmłodsi byli kreatywnymi, świadomymi i bezpiecznymi użytkownikami multimediów, a nauczyciele mieli dostęp do 
sprawdzonych materiałów, dzięki którym mogą prowadzić efektywne zajęcia. Więcej na temat programu: https://megamisja.pl/.
Ambasadorem programu w roku 2020 był Grzegorz Kasdepke - autor popularnych książek dla dzieci.
Realizując program, przybliżamy uczniom i nauczycielom wiedzę na temat jedenastu kluczowych obszarów z zakresu edukacji 
cyfrowej, medialnej i kompetencji informacyjnych oraz dostarczamy pomysły na ciekawe przedsięwzięcia, w które dzieci chętnie 
się angażują. Uczniowie uczestniczący w programie MegaMisja, uczą się m.in.: 
- kreatywnego korzystania z nowych technologii;
- weryfikowania źródeł informacji;
- podstaw komunikacji i netykiety;
- ochrony prywatności;
- tworzenia i prezentowania własnych dzieł w sieci, znaczenia praw autorskich 
- zasad bezpiecznego korzystania z Internetu i informacji online;
- tworzenia prostych grafik, nagrywania i edycji dźwięku; 
- podejmowania decyzji, realizacji kampanii społecznych;
- sposobów na twórczą pracę w grupie;
- podstaw programowania.
Wiemy, że dzieci uwielbiają gry, dlatego zadania oparliśmy na mechanizmie gier (stąd nazwa: grywalizacja). W pozytywny 
sposób motywujemy uczestników do zdobywania wiedzy, budowania cyfrowych kompetencji i zbierania punktów wymienianych 
na nagrody dla szkół. Angażujące dla najmłodszych jest nie tylko gromadzenie punktów, ale przede wszystkim wciągająca fabuła 
– historia o Julce, Kubie i niesfornym Psotniku zamieszkującym cyfrowe laboratorium. Zadania w programie zbudowane są w 
taki sposób, aby dzieci ze sobą współpracowały, a nie rywalizowały. W ramach obszaru związanego z programowaniem pojawiła 
się nowa bohaterka Ada, która jako dziewczynka ma przełamywać stereotyp programowania będącego domeną chłopców. 
Wychowawcy uczestniczący w programie, otrzymują  gotowe pomysły na zajęcia dla dzieci w wieku 
6-10 lat, instruktaże i materiały nt. poszczególnych obszarów kompetencji cyfrowych, sfabularyzowane scenariusze zadań 
edukacyjnych (dostępne dla osób zalogowanych na platformie), wsparcie w realizacji programu na terenie szkoły, możliwość 
zgłaszania autorskich pomysłów na działania, możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy nauczycielami oraz 
wychowawcami ze świetlic z całej Polski, dostęp do aktualnej wiedzy na temat edukacji cyfrowej, nagrody (materiały plastyczne, 
zabawki edukacyjne, tablety) do wykorzystania w pracy z dziećmi.
Rodzice dzieci biorących udział w MegaMisji mogą śledzić postępy dzieci, przeglądając relacje z przeprowadzonych zajęć.
W we wrześniu 2020 roku uruchomiono nową edycję programu, do udziału w której zaprosiliśmy 150 szkół. Zapoczątkowało ją 
spotkanie online, na które zaproszono wszystkich uczestników programu. 
Od początku realizacji, we wszystkich szkołach uczestniczących w programie, zrealizowano 40 000 zadań edukacyjnych z zakresu 
edukacji cyfrowej, w których udział wzięło 30 000 dzieci z klas 1-3 oraz tych przebywających w świetlicach. Przez cały rok szkolny 
prowadzono animację dla uczestników, której celem było motywowanie, zwiększanie aktywności uczestników. Zorganizowano 
serię dodatkowych wyzwań dla szkół.
W wyjątkowo trudnym roku 2020 ze względu na pandemię covid-19 realizacja zajęć w szkołach w ramach programu MegaMisja 
była bardzo utrudniona a czasami wręcz niemożliwa. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli przeprowadzono cykl 
webinariów wzmacniających ich kompetencje cyfrowe oraz pomagających w prowadzeniu nauki zdalnej. Wzięło w nich udział 
1943 uczestników. Rozpoczęto również prace nad dostosowaniem scenariuszy zajęć do formy nauki zdalnej.
W 2020 roku uruchomiono nową platformę MegaMisja, która jest dostępna zarówno dla użytkowników uczestniczących w 
programie jak i tych, którym nie udało się do niego zakwalifikować w procesie rekrutacji.
Na wiosnę 2021 roku Fundacja planuje nabór do kolejnej edycji programu.
Promowano i uaktualniano bezpłatną aplikację edukacyjną MegaMisja z Psotnikiem dostępną zarówno na system: iOS, jak i 
system: Android. Dzięki niej, dzieci w prosty i przyjazny sposób dowiedzą się, jak weryfikować informacje, czym są prawa 
autorskie, co jest reklamą, a co kampanią społeczną. Poznają również podstawy bezpiecznego poruszania się po sieci. Obszarów 
tematycznych jest aż 11 – wszystkie ukryte na mapie cyfrowego świata. Zabawie i nauce towarzyszy Psotnik, wesoła sztuczna 
inteligencja, którą można karmić, głaskać, myć czy ubierać za zdobyte podczas nauki punkty.
Do tej pory z aplikacji skorzystało 9 900 użytkowników.

Program #SuperKoderzy
#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji, którego podstawą jest nauka programowania. Jest on adresowany 
do szkół podstawowych, do dzieci w wieku 9-14 lat (IV-VIII klasa szkoły podstawowej). Głównym założeniem programu jest 
wprowadzenie podstaw nauki programowania, robotyki i nowych technologii na zajęcia przedmiotowe, takie jak lekcje 
matematyki, przyrody, historii, języka polskiego, angielskiego czy muzyki. 
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Szkoły biorące udział w programie wybierają jedną z trzynastu ścieżek tematycznych: robotyczno-techniczną (Majsterkowicze 
2.0), w ramach języka polskiego (Dziennikarze przyszłości), przyrodniczą (Odkrywcy świata), muzyczną (Cyfrowi DJe), historyczną 
(Poszukiwacze skarbów), języka angielskiego lub niemieckiego (Pogromcy języków), matematyczną (ROBO matematycy), 
niezwykle ważną ścieżkę dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Młodzi patrioci) oraz jedną z czterech ścieżek 
skierowanych do klas najstarszych: Mistrzowie internetu, Konstruktorzy gier, Mikrobitowcy oraz Odkrywcy fizyki. Każda z nich 
zawiera materiały dydaktyczne, na co najmniej dwanaście lekcji, przygotowane w oparciu o obowiązującą podstawę 
programową. Dzieci rozwijają kreatywność, umiejętności logicznego myślenia i pracy w zespole. 
W kolejnej już edycji w roku szkolnym 2020/2021 bierze udział 140 szkół z całej Polski. Każda ze szkół otrzymuje grant na zakup 
materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. Dwóch nauczycieli z każdej szkoły 
(łącznie 280 nauczycieli) przechodzi profesjonalne szkolenie przygotowujące ich do przeprowadzenia zajęć oraz w razie 
konieczności otrzymuje pomoc doświadczonych edukatorów w trakcie trwania programu. 
W naborze do tej edycji, prawidłowo złożono 413 wniosków. Wybranych i zakwalifikowanych do programu zostało 140 i obecnie 
w tylu są prowadzone zajęcia. Według zgłoszeń nauczycieli w zajęciach w 2020 roku bierze udział 2 866 dzieci. 
W 2020 roku ze względu na zamknięcie szkół realizacja zajęć w ramach programu #SuperKoderzy była bardzo utrudniona a 
czasami wręcz niemożliwa. Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno nauczycieli jak i uczniów zorganizowaliśmy 
dodatkowy cykl 12 webinariów „Poranki z #SuperKoderami”, w których uczestniczyło łącznie 2 329 dzieci.
Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie nauką programowania wśród szkół, w kolejnej edycji programu planowane jest 
udostępnienie kolejnej ścieżki edukacyjnej przeznaczonej przede wszystkim dla klas VII-VIII, w tematyce projektowania i druku 
3D. 

Program Pracownie Orange
Program Pracownie Orange, uruchomiony w 2012 roku, jest skierowany do mieszkańców małych miejscowości (poniżej 40 
tysięcy mieszkańców). W I edycji programu Pracownie powstały w 50 miejscowościach w Polsce, jako multimedialne miejsca 
spotkań i edukacji. W przeprowadzonym naborze do II edycji programu w 2015 r. powstało kolejnych 27 miejsc, a w 2017 roku – 
27, których finalne lokalizacje zostały wybrane w plebiscycie internautów. Założeniem programu była pomoc w remoncie 
pomieszczeń wskazanych przez mieszkańców, wyposażenie ich w stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do 
Internetu, konsole do gier, telewizory LCD, drukarki oraz meble. W trzeciej edycji Pracownie otrzymały również zestawy Lofi 
Robotów do nauki programowania. Fundacja wspiera zespoły odpowiedzialne za Pracownie Orange w zakresie podnoszenia ich 
kompetencji liderskich, animatorskich i cyfrowych, diagnozowania potrzeb lokalnej społeczności i świadomego, skutecznego 
oddziaływania na społeczność. 
Pracownie wymieniają się wiedzą, doświadczeniem oraz inicjatywami z zakresu animacji społecznej za pośrednictwem 
platformy www.pracownieorange.pl. Są na niej umieszczane filmy, zdjęcia, materiały edukacyjne, opisy działań, scenariusze 
zajęć i warsztatów związane z realizowanymi przez pracownie projektami. Można także korzystać z Bazy Inspiracji pełnej 
gotowych do wdrożenia projektów z zakresu animacji społecznej, a także włączyć się do grywalizacji, by jeszcze skuteczniej 
działać na rzecz swojej pracowni.
Działania, które były realizowane w 2020 roku w Pracowniach Orange to m.in.: W pięciu Pracowniach uruchomiono 5 
makerspace’ ów (przestrzeni, w której wykorzystuje się nowe technologie, aby realizować projekty w nurcie DIY). 19 Pracowni 
Orange uczestniczyło w projekcie dot. nauki programowania w oparciu o zagadnienia dot. ekologii z wykorzystaniem robotów 
Photon – każda pracownia otrzymała grant na zakup niezbędnego sprzętu oraz wzięły udział w szkoleniu.
19 najaktywniejszych Pracowni Orange otrzymało nowy sprzęt dla swojej świetlicy, w skład którego wchodziły 3 laptopy wraz z 
oprogramowaniem.
W 2020 roku aktywnych było 81 Pracowni Orange, przy zasięgu 729 tyś mieszkańców.

FabLab powered by Orange
FabLab powered by Orange (z ang. fabrication laboratory) to miejsce stworzone przez Fundację Orange w Warszawie oraz w 
Gdańsku we współpracy z Partnerami. Każda z pracowni wyposażona jest w profesjonalny sprzęt taki jak: drukarki 3d, ploter 
laserowy, maszyny do szycia, narzędzia stolarski. Zarówno w Gdańsku jak i w Warszawie prowadzone są bezpłatne warsztaty 
oraz projekty społeczne przy wsparciu doświadczonych edukatorów, w których udział może wziąć każdy niezależnie od wieku czy 
doświadczenia. 
W Gdańsku w 2020 roku uruchomiony został projekt wspierający kobiety na rynku pracy. FabLab 
w Warszawie uruchomił natomiast cykl zajęć dla dzieci i młodzieży „FabLab w domu”, w którym udział wzięło 157 osób. FabLaby 
i wybrane pracownie Orange zaangażowały się też w produkcję przyłbic dla personelu medycznego.
Łącznie w bezpłatnych warsztatach organizowanych w FabLabie w 2020 roku wzięło udział 1410 dzieci.

Bezpieczne korzystanie z nowych technologii
Fundacja wspiera od wielu lat program współfinansowany przez Komisję Europejską Safer Internet. Wspólnie z Fundacją Dajemy 
Dzieciom Siłę, w ramach programu, zapewnia tematyczne serwisy internetowe dla dzieci i młodzieży takie jak: Necio.pl, 
Sieciaki.pl, numanuma.pl, digitalyouth.pl, platformy e-learningowe wraz szeregiem materiałów edukacyjnych o bezpieczeństwie 
dziecka w sieci, a także realizuje inicjatywy, takie jak pikniki Sieciaki na wakacjach, czy ogólnopolskie obchody Dnia 
Bezpiecznego Internetu. W ramach programu pedagodzy i edukatorzy mogą brać udział w tematycznych konferencjach i 
seminariach, związanych z problematyką bezpiecznego wykorzystania internetu oraz zagrożeniami w sieci. W ramach programu 
realizowane są kampanie edukacyjne podnoszące świadomość społeczną w tym zakresie.
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W celu wsparcia rodziców w trudnym okresie pandemii zorganizowano wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę webinaria 
dotyczące „Domowych Zasad Ekranowych” w których wzięło udział 
803 rodziców.
Fundacja Orange wraz z Orange Polska wspiera infolinie pomocowo- konsultacyjne w sprawach m.in bezpieczeństwa dziecka w 
sieci dla dorosłych pod numerem 800 100 100 oraz telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111. W działania edukacyjne 
Fundacji w zakresie bezpieczeństwa w sieci czynnie angażują wolontariusze Orange Polska.
W odpowiedzi na te potrzeby, Fundacja Orange stworzyła internetowy kurs dla rodziców i opiekunów Bezpiecznie Tu i Tam, 
który ma wzmacniać kompetencje cyfrowe rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii, 
dostępny jest nieodpłatnie na stronie. Fundacja udostępnia dzieciom i rodzicom materiały dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Wolontariat Pracowniczy Orange
Częsty udział pracowników Orange w działaniach społecznych sprawił, że firma postanowiła w 2003 roku uruchomić Program 
wolontariatu pracowniczego, który od 2005 roku jest rozwijany przez Fundację Orange. Wolontariusze są zaangażowani w 
programy prowadzone przez Fundację, która zapewnia im wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe, a także 
ubezpieczenie i szkolenia.
Wolontariusze włączają się w projekty skupione na rozwoju kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Przygotowują również 
inicjatywy lokalne w których wspierają lokalne społeczności. Akcje te organizują indywidualnie i w grupach. 
Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest wsparcie społeczności lokalnych oraz transfer wiedzy i umiejętności, wzrost 
kompetencji specjalistycznych, osobistych. Dodatkowo, dzięki udziałowi w wolontariacie wzrasta integracja w zespole 
pracowników, Fundacja buduje społeczność wolontariuszy. Rocznie w Program Wolontariatu Pracowniczego Orange włącza się 
aktywnie ponad 3 000 pracowników. Co roku wyróżniamy w programie najbardziej zaangażowanych pracowników, przyznając im 
Odznakę Razem dla innych.
W 2016 roku oddaliśmy w ręce pracowników Orange Aplikację dla Wolontariuszy Fundacji Orange, która ułatwia angażowanie 
się w pomaganie. Wolontariusz ma dostęp do aktualnych akcji, może posortować je według czasu i miejsca i wybrać taką, do 
której potrzebne jest wsparcie. Może także opublikować swój projekt pomocowy i zaprosić innych do współdziałania. 
Wolontariusze przyłączają się do wybranych przez siebie inicjatyw poprzez dopasowanie ich po obszarze zainteresowań 
(uczenie, animowanie dzieciom czasu wolnego, remontowanie i inne), czas (dysponuję godziną czy całym dniem) oraz terminem 
wydarzenia i miejscem akcji (miejscowość i organizacja). Wolontariusze mają aktualny podgląd, co, gdzie i kiedy się dzieje, mogą 
przeczytać szczegółowy opis i dołączyć do wybranej akcji. Po akcji mogą dodać relację ze zdjęciami. Uczestnicy oceniają 
organizację akcji oraz współpracę z beneficjentem. Koordynator ma dostęp do aktualnych statystyk, wie, gdzie i kiedy dzieją się 
projekty oraz ilu wolontariuszy bierze w nich udział, zna wyniki badań. W jednym miejscu ma dane, kogo ubezpieczyć i komu 
wysłać koszulki oraz materiały. Dzięki aplikacji może być w stałym kontakcie z wolontariuszami, liderami drużyn i wolontariusze 
ze sobą nawzajem. Aplikacja jest dostępna zarówno w wersji PC jak i mobilnej.
W 2020 z uwagi na pandemię, zakres wolontariatu i jego charakter musiał się szybko zmienić 
i dopasować do nowych potrzeb.  Wolontariusze, skoncentrowali się na przeciwdziałaniu skutkom pandemii (szyjąc maseczki, 
drukując przyłbice 3D, dostarczając do szpitali środki ochrony osobistej, posiłki czy robiąc zakupy dla seniorów). W pomaganie 
włączyło się 400 wolontariuszy wspierając 15 000 osób.
Przed świętami Bożego Narodzenia, wolontariusze organizują czas I drobne upominki dla dzieci, do których Mikołaj mógłby nie 
dotrzeć. W tym roku z uwagi na pandemię wolontariusze spotkali się 
z dziećmi online I piekli razem pierniki, robili świąteczne ozdoby oraz śpiewali kolędy. W akcję zaangażowało się 643 
pracowników I wsparło 5 000 dzieci i młodzieży. 
W sumie w 2020 roku 1148 wolontariusze zorganizowało 242 inicjatywy dla 22 868 odbiorców. 

Fundusz „Wspieramy się”
Pracownicy Orange chętnie włączają się w działania Fundacji. Czasem zdarza się, że sami potrzebują takiej pomocy. Tam, gdzie 
środki z funduszy socjalnych są niewystarczające, włącza się Fundacja Orange. Program pomocowy Fundacji Orange skierowany 
jest do obecnych i byłych pracowników i współpracowników Grupy Orange Polska. Oferuje im wsparcie finansowe w trudnych 
sytuacjach zdrowotnych, rodzinnych i życiowych. Fundusz jest uzupełnieniem pracowniczych funduszy socjalnych działających w 
spółkach należących do Grupy Orange Polska. O podziale funduszy między pracowników decyduje specjalna komisja. Środki są 
sukcesywnie przekazywane pracownikom Orange i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Współpraca z innymi fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami
Oprócz realizacji własnych, autorskich programów, Fundacja Orange, jak co roku wspierała i finansowała działania prowadzone 
przez organizacje pozarządowe, które działają w obszarze nowych technologii, kompetencji cyfrowych czy bezpieczeństwa w 
Internecie. W ramach Programu dotacji kontynuowana była współpraca z różnymi organizacjami pozarządowymi w Polsce, 
takimi jak: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (Człowiek bez barier), Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 
Fundacja Edukacja dla Przyszłości czy Fundacja Uniwersytet Dzieci oraz innymi fundacjami i stowarzyszeniami. Przekazaliśmy 
także kolejną pulę stypendiów edukacyjnych dla dzieci ofiar katastrofy w kopalniach Halemba i Pokój.
W wyjątkowo trudnym roku 2020 Fundacja Orange wspierała również inne organizacje w ramach walki ze skutkami pandemii 
covid-19. Między innymi dodatkowe środki przekazane zostały Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na działanie infolinii pomocowej 
dla dzieci, Fundacji-Moja Fundacja, Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce czy Stowarzyszeniu Lekarze Nadziei. W ramach tego 
wsparcia zakupione zostały przede wszystkim laptopy i sprzęt umożliwiający dzieciom naukę zdalną oraz podstawowe i 
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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)

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

735230

2377

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

niezbędne środki ochronne.

Projekt „Lekcja:Enter”
„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli, którego celem jest doskonalenie ich kompetencji 
cyfrowych. W latach 2020 – 2023 przeszkolonych zostanie ponad 75 tys. nauczycieli (15% z każdego województwa). Nauczyciele 
w ramach projektu przygotowywani są do korzystania 
z aktywizujących metod nauczania. W ramach szkoleń uczą się korzystać w sposób odpowiedzialny I kreatywny, z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa, ze stron i portali edukacyjnych, e-zasobów oraz różnego rodzaju aplikacji. Praktycznym elementem 
szkoleń jest tworzenie przez nauczycieli własnych treści cyfrowych, które mogą w przyszłości wykorzystywać podczas 
prowadzonych przez siebie lekcji.
Fundację Orange realizuje projekt w konsorcjum z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw 
Publicznych. Działania w systemie regrantingowym realizowane są przez placówki doskonalenia nauczycieli we współpracy z 
samorządami lub organizacjami pozarządowymi. W roku 2020 udzieliliśmy dofinansowania i wspieraliśmy merytorycznie 54 
projekty grantowe. 
Do projektu dołączyło 1739 szkół, a szkolenia rozpoczęło 7890 nauczycieli.
Ze względu na trwającą pandemię szkolenia w projekcie są realizowane w formule online.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa. Kwota dofinansowania to niemal 49 mln złotych, z czego 40 mln złotych zostanie przeznaczonych na granty, w 
ramach których realizowane będą szkolenia dla nauczycieli.

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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 charytatywnej

Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie 
i współfinansowanie programów, kampanii 
społecznych i kampanii edukacyjnych – Fundacja 
realizuje szereg programów edukacyjnych 
skierowanych do szkół oraz lokalnych 
społeczności, nastawionych na rozwój 
kompetencji cyfrowych oraz związanych z 
bezpieczeństwem cyfrowym. Prowadzi też 
konkursy edukacyjne skierowane do szkół oraz 
wspiera kampanie i działania dotyczące 
bezpieczeństwa cyfrowego (skierowane do 
dzieci, młodzieży, rodziców oraz środowiska 
szkolnego).

94.99.Z 0,00 zł

2 działalność charytatywnej

Prowadzenie, wspieranie organizacyjne i 
finansowanie szkoleń nauczycieli i młodzieży ze 
szkół i placówek oświatowych – w ramach 
realizowanych programów Fundacja 
przygotowuje nauczycieli oraz wychowawców 
świetlic szkolnych do prowadzenia zajęć z 
zakresu programowania oraz rozwoju 
kompetencji cyfrowych. Organizuje też szkolenia 
skierowane do dzieci i młodzieży biorącej udział 
w programach Fundacji. Wspiera też szkoły oraz 
lokalne społeczności dostarczając im materiały 
edukacyjne i programy oraz wspiera wymianę 
doświadczeń pomiędzy szkołami z całej Polski, 
biorącymi udział w programach edukacyjnych.

94.99.Z 83 915,97 zł

3 działalność charytatywnej

Udzielanie wsparcia organizacyjnego, 
finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku 
publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, 
szpitalom i domom dziecka – W ramach tego 
działania Fundacja wspiera inne organizacje i 
instytucje – poprzez przekazywanie dotacji 
innym organizacjom pozarządowym na realizację 
działań zbieżnych z celami statutowymi Fundacji, 
przekazywanie środków szkołom na zakup 
sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych, wsparcie rzeczowe szkół, szpitali i 
innych instytucji.

94.99.Z 0,00 zł
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47 957,74 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 8 370 651,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8 212 473,50 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 3 453,15 zł

e) pozostałe przychody 154 724,75 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8 164 515,76 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 158 177,90 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 38 582,43 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 83 915,97 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: 8 340 989,86 zł 83 915,97 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

8 315 573,86 zł 83 915,97 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

3 170,79 zł

0,00 zł

22 245,21 zł 0,00 zł

1 Organizacja projektów w szkołach: 
– tydzień z nowymi technologiami, uczniowie klas 0-III oraz klas IV-VIII pracować będą z 
Ozobotami, grami Scottie Go, Kosmiczne Kodowanie oraz kodami QR, jak również przeprowadzone 
zostaną zadania z wykorzystaniem aplikacji, między innymi: Kahoot, Quizizz, Matzoo.pl.
- zajęcia programistyczne – interaktywny quiz z wykorzystaniem Scratcha wprowadzający do 
tematu dobrostanu cyfrowego , jak również zbudowanie stron internetowych z wykorzystaniem 
HTML i CSS.

83 915,97 zł

1 edukacja dzieci i młodzieży 83 915,97 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

2 015,46 zł

8 162 500,30 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 -103 100,36 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

19 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 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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)

18,84 etatów

29 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

1 148 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

1 148 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 666 544,51 zł

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

1 666 544,51 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)

10 150,53 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)  

9 041,18 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

1 364 024,24 zł

1 075 599,29 zł

- nagrody

- premie

170 100,00 zł

16 740,00 zł

- inne świadczenia 101 584,95 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 302 520,27 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 1 666 544,51 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

20 400,00 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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu 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

15 833,33 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego w 2022 roku skorygowano w sprawozdaniu 
merytorycznym za 2020 rok następujące dane: 
- data rejestracji Fundacji Orange w KRS to 19.09.2005 (I.3),
- Fundacja Orange korzystała w 2020 roku ze zwolnienia z tytułu opłat sądowych (IV.1),
- Fundacja Orange przeprowadziła badanie za 2020 rok sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (…) (X.4).
- kwota przychodu z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku wyniosła 47.957,74 zł (III.2.1)
Zaniżenie wysokości przychodów o 42,00 zł zostało skorygowano w księgach rachunkowych roku 2022, informacja o 
korekcie w księgach Fundacji zostanie podana w sprawozdaniu merytorycznym za rok 2022.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Konrad Ciesiołkiewicz Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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