
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• 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 2015-07-09

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBUSKIE

Gmina GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Powiat GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Ulica SZARYCH SZEREGÓW Nr domu 30 Nr lokalu 2

Miejscowość GORZÓW 
WIELKOPOLSKI

Kod pocztowy 66-400 Poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI Nr telefonu 505-900-949

Nr faksu E-mail 
biuro@foundationasante.org

Strona www www.foundationasante.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-02-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 08045695300000 6. Numer KRS 0000362699

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

Joanna Kotwicka Viceprezes Zarządu TAK

Krzysztof A. Pijarowski 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marek Wasilewski Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Lawreans Okey Członek Rady Fundacji TAK

Przemysław Petryszyn Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "ASANTE"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 1



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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Najważniejsze działania Fundacji Asante:
Pierwsze i podstawowe zadanie fundacji Asante to realizacja programu edukacji  plastycznej dzieci i 
młodzieży w Afryce oraz próba stworzenia im warunków do edukacji artystycznej. Równie ważnym 
zadaniem jest stworzenie im warunków do podstawowej edukacji. Fundacja Asante czyni to za pomocą 
przekazywania im pomocy dydaktycznych w postaci zeszytów, długopisów, ołówków, piórników itp.
Kolejne ważne działanie to realizacja programu edukacyjnego w polskich szkołach na temat 
podstawowej wiedzy o współczesnej Afryce, jej kulturze i mieszkańcach. Lekcje opierają się m.in. na 
spotkaniach z podróżnikami oraz wolontariuszami fundacji. Placówce oświatowej przekazywane są 
także materiały ułatwiające szkolną prezentację o Afryce. Szkoła, która przystępuje do programu 
"Kredki dla Afryki" organizuje wśród swoich uczniów zbiórkę kredek, bloków, farb i innych przyborów 
niezbędnych do malowania i rysowania, które przekazywane są placówką w Afryce.
Stałe, autorskie akcje realizowane przez Fundację Asante to : "Kredki dla Afryki" oraz " Ratujemy bose 
stópki dzieci z Laare w Kenii".
Fundacja od roku 2010 współpracuje z polskimi misjami katolickimi :
Kenia - Laare - szkoła misyjna na poziomie podstawowym prowadzona przez polską siostrę z zakonu 
Małych Misjonarek Miłosierdzia, Alicję Kaszczuk, gdzie w roku sprawozdawczym 2014 wysłaliśmy ok. 90
 kg przyborów szkolnych. Zambia - Lusaca. Ośrodek dla Dzieci Ulicy - St. Lawrence Home of Hope 
prowadzony przez polskiego misjonarza Jacka Rakowskiego. Ponadto w Kenii w roku 2014 podjęliśmy 
współpracę z małą, wiejską szkołą w okręgu Kajiado , której przekazaliśmy ok. 70 kg przyborów 
szkolnych.
Wykaz placówek szkolnych, które w roku 2014 przeprowadziły akcję "Kredki dla Afryki":
1. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej
2.Szkoła Podstawowa w Krzu
3.Przedszkole Samorządowe nr 5 w Sandomierzu
4.Zespół Szkół w Dąbrówkach
5.Przedszkole Samorządowe i Szkoła Podstawowa w Pruszczu
6. Zespół Szkół w Dobczu
7.Zespół Szkół Technicznych w Augustowie
8.Szkoła Podstawowa w Brąszowicach,
9.Szkoła Podstawowa nr 1 w Mysłowicach
10.Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce
11.Gimnazjum nr 1 w Koronowie
12. Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy
13. Szkoła Muzyczna w Kraśniku
14. Szkoła Podstawowa nr 14 w Tarnowie
15. I LO w Bydgoszczy
16. Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy
17. Zespół szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy

Lekcje o Afryce zorganizowane przez Fundację Asante w roku 2014
• I LO w Bydgoszczy
• Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy
• Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
• Gimnazjum Integracyjne nr 38 w Bydgoszczy
• Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy
Wystawy i prelekcje zorganizowane przez Fundację Asante w 2014 r.
• 24.03.2014 - Wystawa połączona z prelekcją z Okazji Światowego Dnia Wody - Zespół Szkół nr 1 w 
Bydgoszczy
• czerwiec/lipiec wystawa fotograficzna "Dzieci rdzawej ziemi" - Klub "MÓZG" - Bydgoszcz
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

980

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

działalność charytatywnej "Kredki dla Afryki" to 
sztandarowa akcja fundacji 
Asante jest to realizacja 
programu edukacji  
plastycznej dzieci i 
młodzieży w Afryce oraz 
próba stworzenia im 
warunków do edukacji 
artystycznej. Równie 
ważnym zadaniem jest 
stworzenie im warunków 
do podstawowej edukacji. 
Fundacja Asante czyni to za 
pomocą przekazywania im 
pomocy dydaktycznych w 
postaci zeszytów, 
długopisów, ołówków, 
piórników itp. Na terenie 
kraju akcja "Kredki dla 
Afryki" realizowana jest w 
polskich szkołach gdzie 
młodzież zdobywa 
podstawową wiedzę o 
współczesnej Afryce, jej 
kulturze i mieszkańcach. 
Lekcje opierają się m.in. na 
spotkaniach z podróżnikami 
oraz wolontariuszami 
fundacji. Placówce 
oświatowej przekazywane 
są także materiały 
ułatwiające szkolną 
prezentację o Afryce. 
Szkoła, która przystępuje do 
programu "Kredki dla 
Afryki" organizuje wśród 
swoich uczniów zbiórkę 
kredek, bloków, farb i 
innych przyborów 
niezbędnych do malowania 
i rysowania, które 
przekazywane są placówką 
w Afryce.
Całość środków 
finansowych uzyskana z 1% 
OPP przeznaczana jest na 
koszty wysyłek paczek z 
przyborami dydaktycznymi 
do Afryki.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,139.05 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,139.05 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0.00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 1,139.05 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,222.66 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

1,222.66 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,222.66 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

-83.61 zł

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 348.40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 348.40 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

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

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1 Koszty opłaty pocztowej za wysyłkę paczek z przyborami szkolnymi do Kenii. 348.40 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 6



1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

23.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Dostęp do edukacji jest jednym z podstawowych praw człowieka. Tymczasem na pewnych obszarach Afryki 
obywatele nie mają zapewnionej nauki choćby na podstawowym poziomie. Brak edukacji przyczynia się tam do 
pogłębiania ubóstwa, rozpowszechniania chorób zakaźnych i wzrastania analfabetyzmu. Trzeba zdać sobie sprawę, 
że Afryka jest nie tylko drugim pod względem wielkości kontynentem naszego globu, ale też najbardziej wewnętrznie 
zróżnicowanym. Jest najbiedniejszym kontynentem, walczącym z wieloma plagami jak np. AIDS, głód i toczące się 
wojny - nie dziwi zatem fakt, że tamtejszy system oświaty pozostawia wiele do życzenia. 
Afrykę zamieszkuje ponad miliard ludzi - ponad pięćdziesiąt narodowości, tysiące ludów i plemion posługujących się 
ponad tysiącem języków. Według statystyk połowa mieszkańców Afryki nie umie czytać. Dane statystyczne mówią o 
26% dzieci, które w ogóle nie rozpoczynają nauki, a wśród ponad 70% tych, które mają do niej dostęp, tylko połowa 
kończy szkołę podstawową. Prawdą jest także to, że w wielu krajach afrykańskie dzieci muszą ciężko pracować. Nie 
mają czasu ani warunków do tego, aby się uczyć. Ogromnym problemem w szkolnictwie są przeludnione klasy, gdzie 
ilość uczniów przypadająca na jednego nauczyciela wynosi nawet 80 osób. Brakuje też podstawowych przyborów 
szkolnych i podręczników. Rodziców lub opiekunów dzieci w Afryce nie stać na posłanie dzieci do szkoły. Drugim 
Milenijnym Celem Rozwoju (z Deklaracji Milenijnej podpisanej przez 189 przywódców państw na szczycie ONZ w 
2000r.) jest „zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym poprzez zapewnienie wszystkim 
chłopcom i dziewczętom możliwości ukończenia pełnego cyklu nauki”. 

 Pragniemy by akcje Fundacji Asante umożliwiły dzieciom pójście do szkoły i edukację - jedyną drogę do poprawy ich 
losu. Tylko wykształcenie może wyrwać afrykańskie dzieci z kręgu biedy i bezradności. Szkoła to najlepsza 
inwestycja w przyszłość tych dzieci. Wśród nich są też dzieci szczególnie uzdolnione, które nie mają możliwości 
rozwijać swego talentu. A przecież umożliwienie im kształcenia - jest szczególną szansą nie tylko dla nich samych 
ale dla całego społeczeństwa Afryki. 
 Wiele ludzi twierdzi, że niepotrzebnie polskie organizacje pomagają osobom z Afryki czy Indii skoro tyle biedy jest w 
naszym kraju. Takie myślenie nie jest dobre. Na świecie jest ogrom biedy. Nieważne, czy będziemy pomagać osobie 
z tej samej ulicy, z tego samego miasta, z tego samego kraju czy mieszkającej tysiące kilometrów stąd. Ważne, że 
chcemy wnosić w ich życie coś dobrego, coś miłego. 
To niesamowite, ile radości daje pomoc innym.
Dla nas liczy się każdy, choćby najmniejszy gest pomocy.

Kierując się słowami Helder Camera prosimy Państwa o finansowe wsparcie Fundacji Asante i jej programu na rzecz 
edukacji afrykańskich dzieci-Kredki dla Afryki”

„Jeżeli marzy tylko jeden człowiek – pozostanie to tylko marzeniem.
Jeżeli będziemy marzyć wszyscy razem – będzie to już początek nowej rzeczywistości".

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

organizacji

Krzysztof A. Pijarowski                  
                                            

09.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania 2015-07-08

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