
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2016

• 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 2017-07-10

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 Kowicka Viceprezes 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

Piotr Borkowski Członek Rady Fundacji TAK

Izabela Kamińska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "ASANTE"

1. Opis działalności pożytku publicznego

W roku 2016 Fundacja kontynuowała swoją autorską akcje: "Kredki dla Afryki". W ramach tej akcji w 
szkołach, które przystąpiły do akcji prowadziliśmy zbiórkę przyborów szkolnych. W roku 2016 fundacja 
przekazała 560 kg materiałów dydaktycznych do szkół w Kenii, Mauretanii, Mali, Zambii i na Wybrzeże 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Kości Słoniowej. Część przyborów wysłana została paczkami Poczty Polskiej (do Kenii) a ok. 400 kg 
przyborów dydaktycznych została zabrana przez uczestników największego rajdu charytatywnego na 
świecie Budapest - Bamako edycja 2016 i dostarczona do szkół w Mauretanii i Mali. 

Placówki w których zebraliśmy materiały dydaktyczne:
- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Sompolinie
- Szkoła Podstawowa w Krzu
- Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie
- Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
- Gimnazjum nr 3 w Cieszynie
- Szkoła Podstawowa w Pruszczu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Brytnicy
- Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy
- Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku
- Szkoła Podstawowa I Stopnia w Kraśniku
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Mysłowicach
- Szkoła Podstawowa w Wilczynie
- Szkoła Podstawowa w Laskowej
- Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy
- Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
- I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
- Zespół szkół Budowlanych w Bydgoszczy
- Szkoła Podstawowa w Białych Błotach
- Przedszkole „Wesołe Serduszka” w Bydgoszczy
- Szkoła Podstawowa nr 60 w Bydgoszczy
- Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy
- Zespół Szkół nr 15 w Bydgoszczy

Warsztaty – lekcje o Afryce zrealizowaliśmy w placówkach:
- Zespół Szkół nr 7 w Bydgoszczy
- Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy
- Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
- I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
- Zespół szkół Budowlanych w Bydgoszczy
- Szkoła Podstawowa w Białych Błotach
- Przedszkole „Wesołe Serduszka” w Bydgoszczy
- Szkoła Podstawowa nr 60 w Bydgoszczy
- Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy
- Zespół Szkół nr 15 w Bydgoszczy

Wystawy i prelekcje:
15 czerwca 2016 r. w Pałacu Nowym w Ostromecku zorganizowaliśmy prelekcję pt.: „Bycie w drodze. 
Sztuka życia jako filozoficzna podróż w głąb światów”;
9 lipca 2016r. w siedzibie Stowarzyszenia Artystycznego Mózg w Bydgoszczy zorganizowaliśmy wystawę 
fotograficzną pt.: „Listy z sawanny”.
 
W sierpniu 2016 r. zrealizowaliśmy kolejny wolontariat w Kenii w miejscowości Laare i Ndumuru. 
Działanie wolontariacie polegało na przeprowadzeniu warsztatów plastycznych dla dzieci w ramach 
projektu: „Nauka przez zabawę” w misyjnych szkołach 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”. Uruchomiliśmy też nową, stałą akcję fundacji "Szkoła 
na sawannie". Szkoła znajduje się na terenie malutkiej osady Nomadów -  Ndumuru. Zakupiliśmy farby i 
pomalowaliśmy 4 sale lekcyjne. Dodatkowo do nowo przygotowanych klas zakupiliśmy pomoce 
dydaktyczne w postaci plansz edukacyjnych. 

Od wiosny 2016 trwały przygotowania do uruchomienia nowego projektu w ramach Fundacji Asante. 
Projekt muzyczno-edukacyjny nosi nazwę Latająca Filharmonia Art Asante. W sprawozdawczym okresie 
udało się zorganizować: 1 kameralny koncert charytatywny dla podopiecznych Domu Pomocy 
Społecznej nr 1 Gorzowie Wlkp.,  2 kameralne koncerty komercyjne oraz 6 edukacyjnych audycji 
muzycznych dla szkół i przedszkoli w Gorzowie i okolicy. Zorganizowano także dwa koncerty z cyklu 
„Mój muzyczny tlen” dla osób dorosłych i dzieci z upośledzeniem  umysłowym dla podopiecznych 
ośrodków OREW w Gorzowie Wlkp. i Drezdenku. Wszelka nadwyżka uzyskana z organizacji koncertów 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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

2800

49

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. 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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

audycji jest przekazywana na cele statutowe fundacji. Projekt Latająca Filharmonia Art Asante jest 
projektem rozwojowym i długoterminowym.

W roku sprawozdawczym zbudowano i uruchomiono nową stronę internetową Fundacji Asante: 
www.foundationasante.org oraz stronę Latającej Filharmonii Art Asante: latajacafilharmonia.org
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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 i inne 
placówki przyborów 
szkolnych dla dzieci z 
najbiedniejszych regionów 
Afryki. Akcja ma za zadanie 
uczenie wrażliwości na 
biedę innych narodów i 
dzielenie się z biedniejszym 
od siebie. W roku 2016 
Fundacja Asante zebrała 
911 kg przyborów 
szkolnych. Fundacja wysłała 
560 kg materiałów 
dydaktycznych do szkół w 
Kenii, Mauretanii, Mali, 
Zambii i na Wybrzeże Kości 
Słoniowej. Część przyborów 
wysłana została paczkami 
Poczty Polskiej (do Kenii) a 
ok. 400 kg przyborów 
dydaktycznych została 
zabrana przez uczestników 
największego rajdu 
charytatywnego na świecie 
Budapest - Bamako edycja 
2016 i dostarczona do szkół 
w Mauretanii i Mali.
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promocja i organizacja wolontariatu Fundacja Asante w 
szkołach, które włączają się 
do programu "Kredki dla 
Afryki" organizuje 
edukacyjne lekcje o Afryce. 
Część tych lekcji 
prowadzonych jest przez 
Joannę Kotwicką z Fundacji 
Asante - takich lekcji w roku 
2016 było 10. Pozostałe 
lekcje prowadzone są przez 
nauczycieli wyposażonych 
w specjalnie 
przygotowanych dla nich 
materiałach edukacyjnych. 
Z informacji przekazanych 
nam wynika, że 
nauczyciele-wolontariusze 
przeprowadzili 39 lekcji.
Ponadto 15 czerwca 2016 r. 
w Pałacu Nowym w 
Ostromecku Fundacja 
zorganizowała prelekcję pt.: 
„Bycie w drodze. Sztuka 
życia jako filozoficzna 
podróż w głąb światów”  a 
9 lipca 2016 r. w siedzibie 
Stowarzyszenia 
Artystycznego Mózg w 
Bydgoszczy zorganizowano 
wystawę fotograficzną pt.: 
„Listy z sawanny”.

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

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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) 14,337.55 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 719.10 zł

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Od wiosny 2016 trwały 
przygotowania do 
uruchomienia nowego 
projektu w ramach Fundacji 
Asante. Projekt muzyczno-
edukacyjny nosi nazwę 
Latająca Filharmonia Art 
Asante. W 
sprawozdawczym okresie 
udało się zorganizować: 2 
koncerty kameralne dla 
publiczności  oraz 6 
edukacyjnych audycji 
muzycznych dla szkół i 
przedszkoli w Gorzowie 
Wlkp i Santoku. 
Zorganizowano także 2 
koncerty z cyklu „Mój 
muzyczny tlen” dla osób 
dorosłych i dzieci z 
upośledzeniem  
umysłowym, 
podopiecznych ośrodków 
OREW w Gorzowie Wlkp. i 
Drezdenku. Wszelka 
nadwyżka uzyskana z 
organizacji koncertów i 
audycji jest przekazywana 
na cele statutowe fundacji. 
Projekt Latająca 
Filharmonia Art Asante jest 
projektem rozwojowym i 
długoterminowym.

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
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 11,305.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 2,313.45 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0.00 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku 719.10 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 719.10 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

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)

2,056.45 zł

15,241.70 zł

0.00 zł

2,710.11 zł

1,745.04 zł

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.)

1 Wysyłka paczek do Afryki w ramach akcji "kredki dla Afryki" 719.10 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

21,753.30 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 21,753.30 zł

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

-7,415.75 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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

1.2. 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)

53.00 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 8,380.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8,380.00 zł2. 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

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

organizacji

Krzysztof A. Pijarowski
10.07.2017 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-07-10

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

Druk: MPiPS 9


