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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-01

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

Krzysztof A. Pijarowski Prezes Fundacji Asante TAK

Joanna Monika Kotwicka Wiceprezes Fundacji 
Asante

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 Konrad Wasilewski Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Przemysław Jan Petryszyn Członek Rady Fundacji TAK

Piotr Borkowski Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "ASANTE"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
1. Działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży najbiedniejszych 
regionów Afryki z nastawieniem na wyszukiwanie talentów artystycznych.
2. Promocja sztuki młodych twórców z państw regionu Afryki.
3. Pomoc humanitarna w najbiedniejszych regionach świata.
Fundacja swoje cele może realizować osobno lub łącznie w zależności od 
potrzeb i możliwości Fundacji.
(zapis ze statutu)

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja swoje cele realizuje poprzez:
1. Budowę szkół i ośrodków pracy twórczej w najbiedniejszych regionach 
Afryki.
2. Opracowywanie i wprowadzenie  w placówkach Fundacji własnego 
programu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży z państw 
Afryki.
3. Współprace z rządami i ambasadami państw Afryki.
4. Współpraca z ośrodkami misyjnymi działającymi na kontynencie 
Afrykańskim.
5. Współpracę z innymi instytucjami , ośrodkami i organizacjami 
artystycznymi w kraju i na świecie.
6. Prowadzenie na terenie Europy centrum promocji  sztuki afrykańskiej 
zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym. Do zadań Centrum należeć 
będzie:
a. organizacja wystaw zbiorowych i indywidualnych,
b. prowadzenie galerii,
c. organizowanie warsztatów artystycznych
d. aukcje sztuki,
e. wydawnictwa w formie  papierowej, cyfrowej lub audiowizualnej,
f. gromadzenie dokumentalizacji  filmowej i fotograficznej 
g. organizacja sympozjów, kongresów i innych form promocji.
7. Tworzenie stypendiów dla najzdolniejszych młodych twórców z państw 
afrykańskich.
8. Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących 
popularyzacji i promocji działań Fundacji.
9. Podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskania środków na 
działalność statutową Fundacji
10. W przypadku klęsk żywnościowych i innych kataklizmów na terenach 
objętych działaniem „Asante” Fundacja może uruchomić  pomoc 
humanitarną dla miejscowej ludności.
11. Fundacja dopuszcza także inne działania o charakterze humanitarnym 
tu nie wymienione.
(ze statutu)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W roku sprawozdawczym 2015 Fundacja Asante realizowała swoje cele statutowe poprzez realizację 
następujących działań :

Działania związane z autorską akcją "Kredki dla Afryki" :
Do akcji „Kredki dla Afryki” w roku 2015 włączyło się 15 szkół oraz innych placówek oświatowych. W 
ten sposób udało nam się zebrać około 500 kg materiałów dydaktycznych  z czego ponad 453 kg zostało 
już dostarczonych do Kenii, Zambii, Mali, Mauretanii i na Wybrzeże Kości Słoniowej. Koszty wysyłki 
pokrywane są przez naszą Fundację ze środków zebranych w ramach 1% OPP i dzięki innym funduszom 
zebranym od sponsorów. 
W dniach od 23 lipca do 25 sierpnia 2015 r – zrealizowaliśmy kolejny wolontariat w Kenii w 
miejscowości Laare. Działanie wolontariacie polegało na przeprowadzeniu warsztatów plastycznych dla 
dzieci i szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu: „Nauka przez zabawę” w misyjnej szkole Sióstr 
Orionistek. Zakupiliśmy buty dla najbardziej potrzebujących dzieci w ramach akcji „Ratujemy bose 
stópki dzieci z Laare” oraz książki na potrzeby kolejnego projektu „Biblioteka w Laare”. Zaplanowaliśmy 
też działania na kolejne lata związane ze wsparciem szkoły na sawannie w Ndumuru.  Akcję tę 
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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)

nazwaliśmy "Budujemy szkołę na sawannie".   

W roku 2015, Fundacja Asante zorganizowała lekcje edukacyjne o Afryce w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy (dwa spotkania);
- Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy;
- Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy;
- I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy; 
- Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy;
- Zespół Szkół nr 10 w Bydgoszczy

W roku sprawozdawczym 2015 wysłano i dostarczono materiały dydaktyczne do placówek w Afryce w 
ramach akcji „Kredki dla Afryki”: 
- Zambia, Lusaca – St. Lawrence Catholic Parish (ks. Jacek Rakowski) – 21 kg (styczeń 2015); 
- Kenia, Laare – Szkoła misyjna na poziomie podstawowym prowadzona przez Siostry Małe Misjonarki 
Miłosierdzia (Siostry Orionistki): 53 kg (czerwiec 2015) oraz 48 kg (październik 2015);
- Missionnaires de la Charite w Bonoue na Wybrzeżu Kości Słoniowej - 31 kg (październik 2015);        
 - 21 grudnia 2015r. Fundacja Asante przekazała 300 kg darów polskiej ekipie największego rajdu 
charytatywnego „Budapeszt – Bamako”. Dary dostarczono do szkoły ks. Dariusza Zielińskiego w Diou w 
Mali oraz do przedszkola w Nouadhibou w Mauretanii do pani Lucyny Fikowskiej.  W sumie do Afryki 
trafiło ok. 453 kg przyborów szkolnych zebranych w ramach akcji "Kredki dla Afryki".

Ponadto Fundacja Asante zorganizowała wystawy i prelekcje: 
- 16 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 w Bydgoszczy z okazji Światowego Dnia Pomocy Dzieciom 
Afrykańskim – wystawa połączona z prelekcją;
- 18 lipiec 2015 r. w Klubie „Mózg” w Bydgoszczy – wystawa: „Dream of life”;
- 21 grudzień 2015 r. - Uroczyste przekazanie darów dla polskiej ekipy największego charytatywnego 
rajdu Afryki „Budapeszt – Bamako” – Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy 

Rok 2015 – wykaz szkół/placówek biorących udział 
w akcji: „Kredki dla Afryki”:

1. Przedszkole Samorządowe w Pruszczu
2. Gimnazjum nr 1 w Koronowie
3. Zespół Szkół w Dąbrówkach k. Łańcuta
4. Szkoła Podstawowa nr 14 w Tarnowie
5. Szkoła Podstawowa w Laskowej
6. Zespół Szkół w Dobrczu
7. Szkoła Podstawowa nr 3 w Mysłowicach
8. Szkoła Podstawowa im. W. Broniewskiego w Wilczynie
9. Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy
10. Zespół Szkół nr 15 w Bydgoszczy
11. Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy
12. Szkoła Podstawowa nr 60 w Bydgoszczy 
13. I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
14. Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy
15. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy

W roku 2015 Fundacja Asante włączyła się w ogólnopolską akcję Ratujemy życie Karolinki Sanchez-
Ślemp chorej na raka mózgu. Fundacja udostępniła swoje konto na dokonywanie wpłat pieniężnych od 
osób fizycznych. W sumie zebrano w ramach zbiórki publicznej kwotę w wysokości 180.620,68 złotych.  
Z konta przekazaliśmy na leczenie Karolinki kwotę 110.671,58 zł. Pozostała kwota została zdeponowana 
na koncie Fundacji.
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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)

1200

25

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

promocja i organizacja 
wolontariatu

Fundacja Asante w 
szkołach , które 
włączyły się w projekt 
"Kredki dla Afryki" 
organizowała 
edukacyjne lekcje o 
Afryce. Na terenie 
Bydgoszczy i okolic 
lekcje prowadziła 
Joanna Kotwicka, 
koordynatorka akcji 
"Kredki dla Afryki" - 
szkół tych było 6  
.Pozostałe szkoły 
otrzymały lekcje w 
formie elektronicznej 
do samodzielnego 
przeprowadzenia przez 
nauczyciela. Z naszych 
informacji wynika, że 
nauczyciele 
wolontariusze 
koordynujący w swoich 
szkołach akcję "Kredki 
dla Afryki" 
przeprowadzili takich 
lekcji ponad 25.

Fundacja ponadto 
zorganizowała dwie 
wystawy fotograficzne 
połączone z prelekcją. 
Pierwsza z okazji 
Światowego Dnia 
Pomocy Dzieciom 
Afrykańskim oraz drugą 
w artystycznym Klubie 
Mózg w Bydgoszczy pt " 
Dream of life "

94.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 4
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działalność charytatywnej Od początku istnienia 
Fundacji Asante, tj. od 
roku 2010 
organizowana jest 
autorska akcja "Kredki 
dla Afryki". Akcja 
polega na zbieraniu 
przez polskie placówki 
oświatowe oraz 
biblioteki przyborów 
szkolnych dla dzieci z 
najbiedniejszych 
regionów Afryki. Akcja 
ma za zadanie uczenie 
wrażliwości na biedę 
innych narodów i 
dzielenia się z 
biedniejszym od siebie. 
W sumie w roku 
sprawozdawczym udało 
się zebrać ponad 450 
kilogramów przyborów 
szkolnych. 300 kg 
zostało przekazanych 
uczestnikom 
charytatywnego rajdu 
Afryki "Budapeszt - 
Bamako", który zawiózł 
je do placówek w Mali i 
Mauretanii.. Pozostałe 
przybory zostały 
wysłane paczkami 
pocztowymi do 
współpracujących z 
Fundacja Asante misji 
katolickich w Zambii, 
Kenii i na Wybrzeżu 
Kości Słoniowej.

94.99.Z
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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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

działalność charytatywnej W roku 2015 Fundacja 
Asante włączyła się w 
ogólnopolska akcję 
ratowania życia 1.5 
rocznej Karolinki 
Sanchez-Ślemp chorej 
na raka mózgu. 
Organizowano 
koncerty, aukcje 
internetowe, zbiorki 
publiczne itp. Karolinka 
Sanchez Ślemp była 
córeczką skrzypaczki 
Filharmonii 
Gorzowskiej, która to w 
2012 roku wpierała 
projekt fundacji Art 
Asante Concert Agency. 
Teraz  Fundacja Asante 
postanowiła pomóc 
Katarzynie Ślemp 
udostępniając swoje 
konto a zebrane 
pieniądze przekazać na 
opłacanie kosztów 
leczenia małej 
Karolinki.. Niestety po 
paru miesiącach w 
trakcie leczenia 
Karolinka zmarła. 
Pozostałe środki 
finansowe 
zdeponowane są na 
koncie Fundacji Asante 
i czekają na dalszą 
dyspozycję rodziców 
Karolinki.

94.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 181,537.24 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 181,537.24 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 181,046.94 zł

0.00 zł

181,046.94 zł

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

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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 490.30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

Druk: MPiPS 7

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


2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 67,939.94 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 490.30 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 113,597.30 zł 490.30 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

113,597.30 zł 490.30 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Opłaty pocztowe za wysyłkę paczek do Afryki w ramach akcji Kredki dla Afryki oraz zakup bucików 
dla dzieci w Laare (zgodnie z wolą darczyncy)

490.30 zł

1 Opłata pocztowa za wysyłkę paczek do Afryki w ramach akcji Kredki dla Afryki 440.30 zł

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

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 świadczące usługi 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

1.2. 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 w organizacji świadczących usługi 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.00 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

0.00 osób

0.00 osób

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

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

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

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

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

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Krzysztof A. Pijarowski - Prezes 
Fundacji

data: 01.07.2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

2016-07-01

Druk: MPiPS 12


