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Sprawozdanie z działalności Fundacji Robinson Crusoe za rok 2011 

(Sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu 

sprawozdania z działalności fundacji) 

 

 

1. Informacje ogólne 

 

Nazwa organizacji:   Fundacja Robinson Crusoe, 

Adres siedziby:   ul. Nowogrodzka 15/4, 00-511 Warszawa, 

Adres korespondencyjny:  ul. Boya Żeleńskiego 4a lok. 29, 00-621 Warszawa 

Data wpisu do KRS:   04.07.2002r. 

Nr KRS:    0000121187 

REGON:    015193310 

Zarząd Fundacji:  - Aureliusz Leżeński – Prezes Zarządu, 

- Anna Agnieszka Grzymkowska – Członkini Zarządu 

 

Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży przebywających 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub pozostających pod opieką instytucji pomocy 

społecznej oraz uwrażliwienie społeczeństwa na problemy dzieci osieroconych biologicznie lub 

społecznie poprzez organizowanie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, 

organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej. 

 

Realizacja celów Fundacji następuje w szczególności przez: 

a) naukę kreatywności i przedsiębiorczości wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

b) naukę pracy i współdziałania w grupie wśród wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych, 

c) naukę samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności wśród 

wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

d) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności 

i kwalifikacji przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

e) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności 

i kwalifikacji przez kadrę placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

f) organizowanie szkoleń i kursów pozwalających na nabycie dodatkowych umiejętności 

i kwalifikacji przez osoby wspierające proces usamodzielnienia młodzieży, 

g) przeprowadzanie edukacyjnych obozów wyjazdowych dla wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych, 

 

Działalność Fundacji jest prowadzona w sposób nieodpłatny. 

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. 
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2. Działalność Fundacji w 2011 roku 

 

Działalność Fundacji w 2011 roku obejmowała cztery główne obszary: 

 

I. Programy edukacyjne  

W 2011 roku realizowaliśmy trzy programy edukacyjne adresowane bezpośrednio do młodzieży: 

1. Program Wehikuł Usamodzielnienia, 

2. Programy „Mentor rozwoju” i „Bezpieczny Start” zwiększające szanse młodzieży 

na rynku pracy, 

3. Kontynuacja programu edukacji ekonomicznej „Ekonomia Robinsona” poprzez realizację 

na terenie całej Polski gier symulacyjnych „Robinson na plusie”.  

 

II. Przewodnik „Usamodzielniaj się zdrowo” 

W 2011 roku wydaliśmy kolejną publikację w cyklu „Biblioteczka Robinsona” – przewodnik 

„Usamodzielniaj się zdrowo”. 

 

III. Serwis internetowy www.samodzielni.pl 

Stworzyliśmy i uruchomiliśmy pierwszy w Polsce serwis internetowy poświęcony 

usamodzielnieniu: www.samodzielni.pl 

 

IV. Model metodyczny „Silnik samodzielności” 

Stworzyliśmy autorski model metodyczny dotyczący wspierania w rozwoju samodzielności tzw. 

„Silnik samodzielności” oraz szkoliliśmy osoby dorosłe pomagające w usamodzielnieniu w oparciu 

o ten model. 

 

Ad. I. Programy edukacyjne  

 

I.1. Program Wehikuł Usamodzielnienia 

W 2011 roku program „Wehikuł Usamodzielnienia” był realizowany w sześciu miastach 

 w Polsce: Warszawie, Łodzi, Kraśniku, Mikołowie, Nowym Dworze Mazowieckim 

i Wrocławiu. Program obejmował: 

a) Warsztaty Wehikułów Usamodzielnienia dotyczące konstruktywnej komunikacji, poruszania 

się na rynku pracy, przedsiębiorczości, praktycznych umiejętności życiowych, przepisów 

związanych z usamodzielnieniem i gospodarowania pieniędzmi. Zajęcia odbywały się metodą 

warsztatową raz na dwa tygodnie w okresie styczeń-czerwiec i październik-grudzień. W lipcu 

zakończył działanie Wehikuł w Mikołowie, a w październiku został otworzony Wehikuł 

we Wrocławiu.  

b) Kurs e-learningowy Virtua - był obowiązkową częścią programu Wehikułu od stycznia 

do czerwca. W czerwcu odbyła się Olimpiada Virtua, w której zostały wyłonione i nagrodzone 

osoby, które najlepiej zrealizowały kurs e-learningowy.  

c) Zimowe Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona (7 dni) odbyły się na przełomie lutego i marca. 

Wzięli w nich udział Robinsonowie i Robinsonki ze wszystkich Wehikułów. Celem wyjazdu, oprócz 

zajęć edukacyjnych wspierających usamodzielnienie, była integracja młodzieży w ramach 

„społeczności Robinsona”. 
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d) Letnie Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona (10 dni) miały miejsce w sierpniu. Wzięła w nich 

udział młodzież ze wszystkich Wehikułów oraz grupka młodzieży z instytucji opiekuńczo-

wychowawczych ze Szczecina. Podczas obozu tradycyjnie odbyły się zajęcia team-buildingowe 

(tzw. „Pająki”), warsztaty malowania twarzy i robienia masek, zajęcia wioślarskie i fotograficzne, 

nauka tańców tradycyjnych, warsztaty bębniarskie, filmowe, warsztaty o zdrowiu i ekonomii oraz 

testowanie nowego serwisu o usamodzielnieniu www.samodzielni.pl. 

e) Rajdy Integracyjne, czyli wyjazdy integracyjne Wehikułów, które odbyły się w listopadzie. 

Celem wyjazdów była integracja wewnątrz Wehikułów oraz zwiększenie motywacji 

do regularnego uczestnictwa w spotkaniach Wehikułów.   

Każda osoba uczestnicząca w Wehikule bierze udział w kursie e-learningowym Virtua, w którym 

uczy się obsługi różnych programów komputerowych i korzystania z Internetu. 

 

Ad. I.2. Programy „Bezpieczny Start” i „Mentor rozwoju”  

Programy „Bezpieczny Start” i „Mentor rozwoju” mają na celu zwiększenie szans młodzieży na rynku 

pracy.  

 

I.2.a. Program „Bezpieczny Start” odpowiada na potrzebę związaną z wejściem na rynek pracy, 

zebraniem pierwszych konstruktywnych doświadczeń zawodowych oraz rozeznaniem swoich 

predyspozycji i możliwości dotyczących wyboru zawodu.  

Duża część Robinsonek i Robinsonów uczęszcza do szkół zawodowych lub techników. W ramach 

swojej ścieżki edukacyjnej odbywają obowiązkowe praktyki szkolne. Niestety praktyki te są często 

niskiej jakości - praktykanci wykonują najprostsze czynności (np. sprzątanie, zmywanie, 

porządkowanie) i zamiast rozwijać swoje umiejętności, są wykorzystywani jako tania „siła 

robocza”. Ze względu na swoją sytuację życiową (konieczność opuszczenia placówki lub rodziny 

zastępczej po ukończeniu 18 roku życia lub po zakończeniu edukacji), podopieczni Fundacji często 

są zmuszeni rozpocząć pracę i utrzymywać się samodzielnie wcześniej niż ich rówieśnicy 

wychowujący się w rodzinach biologicznych. Umiejętność odnalezienia się na rynku pracy jest 

kluczowa, aby osiągnąć stabilność finansową.   

Założeniem programu „Bezpieczny start” jest umożliwienie młodym ludziom postawienia 

pierwszego kroku na rynku pracy w przyjaznym otoczeniu. Dzięki stażom Robinsonowie 

i Robinsonki mogli: 

• doświadczyć sprawczości przez samodzielny wybór miejsca stażu i we współpracy 

z życzliwymi, dorosłymi opiekunami, 

•  doświadczyć, jak wygląda codzienność osoby pracującej  w danym środowisku zawodowym 

i oswoić się z taką sytuacją, 

• nabyć umiejętności związane z pracą w konkretnym zawodzie,  

• zwiększyć swoją atrakcyjność wobec potencjalnych pracodawców  (doświadczenie 

zawodowe),  

• sprawdzić, czy ich wyobrażenia o wymarzonym zawodzie pokrywają się z rzeczywistością,  

• doświadczyć życzliwości, opieki i wsparcia ze strony dorosłych, a tym samym zwiększyć wiarę 

w swoje możliwości. 
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I.2.b. Program „Mentor Rozwoju” 

Celem programu jest wspieranie młodzieży w rozwoju zawodowym i 

w edukacji zmierzającej do osiągnięcia kwalifikacji zawodowych. W programie ważne jest także 

budowanie poczucia własnej wartości i sprawcczości młodzieży poprzez angażowanie jej w 

działania na rzecz społeczności lokalnej. W ramach programu Robinsonowie i Robinsonki realizują 

działania na rzecz społeczności lokalnej (np. opiekują się zwierzętami w schronisku, pomagają 

starszym osobom w najbliższej okolicy lub organizują zajęcia dla dzieci przebywających w szpitalu). 

W zamian otrzymują dofinansowanie kursu lub przedmiotu, którzy przyczynia się do ich rozwoju 

edukacyjnego i zawodowego (np. kurs prawa jazdy, zestaw narzędzi budowlanych, kurs 

przygotowawczy do matury). 

Program jest oparty na idei „Kontraktu Robinsona", czyli zasadzie „dawania wędki, a nie ryby". 

W realizacji kontraktów, Robinsonki i Robinsonów wspierają pracownice i pracownicy firmy PwC 

jako mentorzy rozwoju. W 2011 roku zrealizowano 8  kontraktów.  

 

Programy „Bezpieczny Start” i „Mentor Rozwoju” zostały zrealizowane dzięki finansowaniu 

i współpracy firmy PwC.  

 

 

Program „Bezpieczny Start” w liczbach: 

• Program zakładał realizację 10 staży zawodowych dla Robinsonów i Robinsonek. Do 

uczestnictwa w programie zgłosiło się jednak 27 Robinsonek i Robinsonów ze wszystkich 

Wehikułów Usamodzielnienia w całej Polsce. 

• Stanowi to 40% wszystkich osób, które ukończyły program Wehikuł Usamodzielnienia w roku 

szkolnym 2010/2011. 

• Pod względem frekwencji jest to najbardziej efektywny program angażujący młodzież w 

działanie indywidualne, zrealizowany przez Fundację. 

• Z 27 osób, które zgłosiły się do programu, stażu nie ukończyła tylko 1 osoba. Powodem 

przerwania uczestnictwa w programie było znalezienie stałej pracy zarobkowej. 

• Można więc powiedzieć, że 100% osób, które przystąpiły do programu ukończyło go! 

• Staże odbyły się w 15 różnych firmach wybranych przez Robinsonów. 

• Po odbyciu stażu 3 Robinsonów zostało zatrudnionych w firmie, w której odbywali staż, 2 

Robinsonki znalazły zatrudnienie w innej firmie, ale dzięki udziałowi w projekcie, 1 Robinsonka 

została zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną jakiś czas po zakończeniu stażu. 

• Kilkoro Robinsonów dzięki udziałowi w projekcie podjęło decyzję, że praca o podobnym 

charakterze jak ta na stażu jest ich celem zawodowym. Jedna Robinsonka pod wpływem 

odbytego stażu zdecydowała się na rozpoczęcie nauki w szkole specjalistycznej (technikum 

weterynaryjne). 
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I.3. Projekt Ekonomia Robinsona - gry symulacyjne „Robinson na plusie”  

W ramach kontynuacji programu edukacji ekonomicznej „Ekonomia Robinsona” poprzez 

realizację  

na terenie całej Polski odbyły się gry symulacyjne „Robinson na plusie”. Podstawowym celem gry 

oraz towarzyszącego jej warsztatu jest zapoznanie młodzieży z regułami zarządzania swoimi 

finansowymi. Gra pokazuje długofalowe skutki decyzji finansowych, ale również wyborów 

dotyczących pracy i edukacji. W trakcie symulacji kilkudziesięciu lat życia gracze podejmują 

decyzje dotyczące formy zatrudnienia (praca  legalna lub „na czarno”), oraz kwalifikacji 

zawodowych (możliwość wykupienia kursów podnoszących kwalifikacje, które zwiększają dochody 

graczy), inwestują zarobione pieniądze oraz grają na giełdzie. Ponoszą także bieżące koszty 

utrzymania (jedzenie, czynsz) i kupują drobne przyjemności, gromadząc w ten sposób „punkty 

satysfakcji". Wygrywa drużyna, która osiągnie najwyższy wynik finansowy oraz najwyższy poziom 

zadowolenia z życia. 

W 2011 roku gra „Robinson na plusie” została rozegrana we Wrocławiu, Poznaniu,  Ciechanowie i  

Krakowie we współpracy z lokalnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowymi Centrami 

Pomocy Rodzinie.  
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Gry „Robinson na plusie” zostały zrealizowane w ramach projektu finansowanego ze środków 

Banku HSBC w ramach programu „Future First”. 

 

II. Przewodnik „Usamodzielniaj się zdrowo” 

zawiera praktyczne informacje o zdrowiu w kontekście usamodzielnienia, m.in. o tym jak dbać 

o zdrowie intymne i zdrowie psychiczne, jak zdrowo się odżywiać, jakie sytuacje powinny wzbudzić 

naszą czujność oraz jak radzić sobie w kontakcie ze służbą zdrowia. Przewodnik został napisany 

nieodpłatnie przez lekarki i lekarzy poznańskiej kliniki Med-Polonia. Publikacja jest napisana 

przyjaznym, prostym językiem i zwraca szczególną uwagę te aspekty dbania o zdrowie, które są 

kluczowe dla młodzieży z instytucji opieki zastępczej (np. zdrowe odżywianie, antykoncepcja, kontakt 

ze służba zdrowia – posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, rejonizacja placówek opieki zdrowotnej).  

„Usamodzielniaj się zdrowo” jest kolejną (po „Przewodniku Usamodzielnienia” oraz przewodniku 

„Ekonomia Robinsona”) publikacją z cyklu „Biblioteczka Robinsona”.  

 

 

 

Publikacja dostępna jest również na stronie internetowej Fundacji 

http://www.fundacjarobinson.org.pl/publikacje/zdrowie/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

III. Serwis internetowy www.samodzielni.pl 

W październiku uruchomiliśmy serwis www.samodzielni.pl - pierwszy w Polsce internetowy serwis 

dla usamodzielniającej się młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domów dziecka, rodzin 

zastępczych) oraz dla osób dorosłych pomagających w usamodzielnieniu (pracowników socjalnych, 

pracowników OPSów, PCPRów, rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielnienia).  

Serwis powstał  w odpowiedzi na potrzebę związaną z dostępnością informacji o usamodzielnieniu 

w przestrzeni Internetu. Zawiera on nie tylko treści przydatne w procesie usamodzielnienia, lecz 

także quizy, filmiki i ciekawostki, dzięki którym korzystanie z niego jest dla młodzieży atrakcyjne. 

Innowacją jest internetowe narzędzie służące do określenia swojego poziomu samodzielności – 

Indeks Samodzielności.  

 

W serwisie znajdują się: 

→ Praktyczne informacje dotyczące najważniejszych obszarów usamodzielnienia: finanse, 

zdrowie, praca i edukacja, relacje z innymi, prawa i obowiązki osoby usamodzielniającej się  

→ Porady ekspertek oraz możliwość zadania swojego pytania dotyczącego usamodzielnienia  
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→ Indeks samodzielności - ankieta dla młodzieży służąca do pomiaru samodzielności  

→ Giełda umożliwiająca młodzieży wzajemną pomoc i wymienianie się niepotrzebnymi rzeczami  

→ Forum praktyków służące do wymiany informacji dla osób dorosłych pomagających 

w usamodzielnieniu. Jest to miejsce dyskusji o ważnych kwestiach wychowawczych i systemowych 

związanych z usamodzielnianiem w Polsce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serwis www.samodzielni.pl powstał dzięki finansowaniu przez Bank HSBC.  

 

 

IV. Model metodyczny „Silnik samodzielności” 

Model powstał w wyniku wieloletnich doświadczeń pracy z młodzieżą z różnych form opieki 

zastępczej w ramach Wehikułów Robinsona oraz realizacji programów Asystent/kaUsamodzielnienia 

w obrębie Fundacji Robinson Crusoe. „Silnik samodzielności” został opracowany przez zespół 

ekspertów Fundacji z całej Polski. Korzystaliśmy również z opracowań naukowych i wyników badań 

psychologicznych. Ponadto korzystaliśmy z wieloletniej praktyki dotyczącej szkoleń 

i wielopłaszczyznowej współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, personelem Domów Dziecka, 

Rodzinnych Domów Dziecka, rodzicami zastępczymi na terenie całej Polski. Model jest opracowaniem 

autorskim. 

Model „Silnika samodzielności” ma charakter metaforyczny, który  podkreśla jego dynamiczny 

charakter.  Na podstawie modelu, w czerwcu przeprowadziliśmy warsztat usamodzielnienia dla 

pracowników i pracownic Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wychowawców domów dziecka 

w Szczecinie.  
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Podsumowanie  

Rok 2011 był znaczący dla działalności Fundacji ze względu na poszerzenie zakresu oddziaływania  i 

metod upowszechniania procesu usamodzielniania. Fundacja podjęła projekty w przestrzeni 

internetowej, aby zwiększyć dostępność wiedzy  o usamodzielnianiu ( interaktywny portal wiedzowy, 

obecność na Facebooku). Drugim aspektem poszerzania wiedzy o usamodzielnianiu  było 

upowszechnianie wiedzy o ekonomii i zaradności finansowej.  W 2011 kontynuowany był program 

„Ekonomia Robinsona”; w  kilku miastach wojewódzkich rozgrywano grę symulacyjną „Robinson na 

plusie”, a w całej Polsce, wśród instytucji opieki zastępczej, dystrybuowany był przewodnik 

poświęcony finansom. Działania te prowadziły do zmiany skali aktywności Fundacji. 

Rok 2011 był też ważny ze względu na aktywne działania Fundacji w obszarze CSR (społecznie 

zaangażowania biznesu) i współpracy z różnymi  instytucjami w ramach budowania kapitału 

społecznego.  

 

Szczegółowe Kalendarium wydarzeń w 2011 r. zostało zamieszczone na stronie Fundacji 

www.fundacjarobinson.org.pl 

 

3. Działalność gospodarcza  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. Uchwały Zarządu Fundacji 

W 2011 r. Zarząd podjął 9 Uchwał: 

1. Uchwała z dnia 3 stycznia 2011  o zorganizowaniu i sfinansowaniu Warsztatów Zimowych 

Robinsona w dn. 28 lutego – 6 marca  2011 w schronisku Klimczok 

 

2. Uchwała nr 2 z dnia 21 stycznia 2011 w sprawie przyznania pomocy materialnej dla Robinsonów 

w projekcie „Bezpieczny start” 

 

3. Uchwała z dnia 5 marca 2011 w sprawie rozpoczęcia projektu „Usamodzielniaj się zdrowo” 

 

4. Uchwała z dnia 5 marca w sprawie utworzenia partnerstwa z firmą  CTC Polska Sp. z o.o i 

złożenia projektu  „Nawigator samodzielności- innowacyjny model wsparcia osób 

opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w województwie opolskim” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

 

5. Uchwała Zarządu z dnia 20 kwietnia 2011 w sprawie organizacji Letnich Warsztatów Robinsona 

w dniach 22-31 sierpnia w ośrodku Waszeta, k. Olsztynka. 

 

6. Uchwała Zarządu z dnia 5 lipca 2011 w sprawie zakończenia i rozliczenia dwuletniego projektu 

„Ekonomia Robinsona” finansowanego z grantu banku HSBC w ramach programu „Future First”. 
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7. Uchwała Zarządu z dnia 1 września 2011 w sprawie uruchomienia nowych Wehikułów 

Usamodzielnienia w roku szkolnym 2011/2012 w Łodzi, Nowym Dworze Mazowieckim, 

Kraśniku, Warszawie i Wrocławiu oraz rozpoczęcia projektu Akademia Robinsona.  

8. Uchwała Zarządu z dnia 2 października 2011 o zweryfikowaniu Planu kont w związku z 

rozpoczęciem nowych projektów  oraz przyjęciu raportów i rozliczeń projektów 

„Usamodzielniaj się Zdrowo””, „Bezpieczny Start”, „”Mentor Rozwoju”.   

 

9. Uchwała Zarządu z dnia 3 listopada 2011 o założeniu profilu Fundacji w serwisie 

społecznościowym Facebook i  o przyznaniu statuetki Robinsona firmie Contrain 

 

5. Przychody Fundacji  

Fundacja Robinson Crusoe w 2011 r. osiągnęła przychód w wysokości  458 944,80 pln 

Na przychody składały się przychody statutowe: 

- darowizny od osób prawnych: 273 343,28 zł 

- darowizny od osób prywatnych: 14 327,73 zł (w tym 13 519,7 zł wpłaty 1% podatku na rzecz OPP i 

808,03 od osób fizycznych) 

- pozostałe przychody statutowe: 11 152,73 zł 

- przychody finansowe: 3,16 zł 

- przychody z rozliczenia wyniku lat poprzednich: 310 490,94 zł 

- zmniejszenie przychodów związane z rozliczeniem projektów – zwroty: -4 641,01 zł 

Ponadto Fundacja dysponuje środkami zakwalifikowanymi do rozliczeń międzyokresowych 

przychodów przeznaczonych na realizację zaplanowanych projektów w 2012 roku w kwocie 

145 732,03 zł.  

 

6. Koszty 

W 2011 r. Fundacja Robinson Crusoe poniosła koszt działalności statutowej w wysokości 363 590,02 

zł. Koszty administracyjne wyniosły łącznie 36 415,27 zł i objęły usługi obce (w tym usługi księgowe, 

koszty wynajmu biura, energii elektrycznej, Internetu, telefonu, wywozu śmieci), podatki i opłaty, 

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne. 

 

7. Zatrudnienie, pożyczki, lokaty bankowe, nabyte aktywa 

a. Fundacja nie zatrudnia osób na umowę o pracę 

b. Nie wypłacono żadnych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę. 
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c. Członkowie Zarządu nie otrzymali żadnego wynagrodzenia z tytułu sprawowanej funkcji – pełnią 

funkcje społecznie.  

d. Wypłaty z tytułów umów  zleceń wyniosły w 2011 roku 2’516,00 zł. 

e. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych. 

f. Saldo końcowe na rachunku bankowym w BPH nr 21106000760000320000794175 z dn. 31.12.2011 

wynosiło 190’894,16 zł, a na rachunku pomocniczym nr 82-10600076-0000330000579337: 

14’694,11 zł. 

g. Nie nabyto żadnych obligacji i akcji 

h. Nie nabyto żadnych nieruchomości 

i. Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.  

j.  Wartość aktywów: 208’300,75 zł,  wartość pasywów: 208’300,75 zł. 

 

8. Zadania zlecone 

W 2011 roku Fundacja nie realizowała żadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe i 

samorządowe.  

 

9. Rozliczenie zobowiązań podatkowych  

Tak jak w poprzednich latach, Fundacja Robinson Crusoe złożyła w Urzędzie Skarbowym Warszawa–

Śródmieście zeznanie CIT-8 za 2011 wraz z załącznikami. Organizacja odprowadza też regularnie  

zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS od stosownych umów. Zeznanie 

PIT 4R zostało złożone 30.01.2011 r. Poza wymienionymi Fundacja Robinson Crusoe nie składa innych 

deklaracji.  

W 2011 roku w Fundacji Robinson Crusoe przeprowadzana była kontrola dotycząca prawidłowego 

prowadzenia projektu „Lokalne Centra Usamodzielnienia Robinsona” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Warszawa, 30 marca 2012    Zarząd Fundacji Robinson Crusoe 

         

       Aureliusz Leżeński, prezes zarządu 

 

Anna A. Grzymkowska, członkini zarządu 


