
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

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 2016-06-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. LESZNO

Powiat M. LESZNO

Ulica SIENKIEWICZA Nr domu 9 Nr lokalu 

Miejscowość LESZNO Kod pocztowy 64-100 Poczta LESZNO Nr telefonu 607757979

Nr faksu E-mail 
a.laszczynska.fju@gmail.com

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2014-10-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30195948000000 6. Numer KRS 0000399979

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

Agnieszka Łaszczyńska Prezes Zarządu Fundacji 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 JESIENNY UŚMIECH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

I. Podstawowym celem fundacji jest udzielanie pomocy w każdym 
wymiarze osobom starszym, a ponadto realizacja innych celów 
społecznych poprzez:
udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,         
  
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
działalność charytatywną,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości,
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jerzy Rymwid Członek Rady Fundacji TAK

Jan Sołtysiak Członek Rady Fundacji TAK

Jan Nowicki Członek Rady Fundacji TAK

Waldemar Ciesiółka Członek Rady fundacji TAK

Andrzej 
Józef Klabiński

Członek Rady Fundacji TAK

Stanisław Zbigniew 
Grześkowiak

Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Adamczak Członek Rady Fundacji TAK

Leszek Kaszuba Członek Rady Fundacji TAK

Jacek Mikołajczak Członek Rady Fundacji TAK

Zbigniew Mocek Członek Rady Fundacji TAK

Antoni Neczyński Członek Rady Fundacji TAK

Włodzimierz Pospiech Członek Rady Fundacji TAK

Kazimierz Jaworski Członek Rady Fundacji TAK

Wojciech Rajewski Członek Rady Fundacji TAK

Halina Rymwid Członek Rady Fundacji TAK

Roman Lewicki Członek Rady Fundacji TAK

Piotr Mądry Członek Rady Fundacji TAK

Ryszard Antoni Nowacki Członek Rady Fundacji TAK

Michał Maleszka Członek Rady fundacji TAK

Ryszard Karmoliński Członek Rady Fundacji TAK
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udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, opiekuńczej i innej osobom 
starszym,
prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług  
wspierających samodzielność obywateli i ich rozwój ze szczególnym 
uwzględnieniem osób starszych,
rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
współpracę i wymianę wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i 
organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem 
fundacji na poziomie  krajowym i międzynarodowym,
wolontariat dla osób w podeszłym wieku wymagających pomocy i opieki, 
działań na rzecz krzewienia zdrowego stylu życia wśród osób starszych, 
akcji, imprez i przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym i 
oświatowym, służących aktywizacji ludzi starszych oraz integracji 
międzypokoleniowej, tworzenia i modyfikacji infrastruktury miejskiej 
przyjaznej osobom w podeszłym wieku, nowoczesnych metod komunikacji 
wśród osób starszych (Internet, poczta elektroniczna).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

I Wolontariusze na stałe opiekowali się 20 seniorami. Opieka polegała na częstym odwiedzaniu 
podopiecznych przez wolontariuszy i bieżącym reagowaniu na ich potrzeby. Podstawowymi 
elementami pomocy były: zakup żywności, środków czystości, węgla, środków  medycznych, okularów, 
opłaty za wizyty u lekarzy specjalistów, pomoc w uregulowaniu stałych opłat.
 
II Zrealizowaliśmy projekt  Zdrowy Senior, w ramach IV konkursu grantowego projektu charytatywnego 
Razem Możemy Więcej, współfinansowanego przez fundację Dbam o zdrowie. W jego ramach 
pomagaliśmy od marca do grudnia 60 seniorom, wykupując dla nich leki.
Beneficjentami końcowymi były osoby starsze pochodzące z miasta Leszno i okolic. Zarówno kobiety jak 
 i mężczyźni, w trudnej sytuacji materialno-bytowej, które nie były w stanie wykupić, niezbędnych do 
zdrowia leków. Kilka z osób kontynuowało leczenie dzięki pomocy fundacji już po raz drugi. Dzięki temu 
obserwowaliśmy znaczną poprawę zdrowia np. zamiast amputacji nóg z powodu bakterii niemal 
całkowite wyleczenie. Podopieczny pierwszy raz po kilkunastu latach założył buty i wyszedł na spacer. 
Trudna sytuacja podopiecznych wynikała z samotności, niskich rent/emerytur bądź ich braku. 
Uzyskiwany dochód nie wystarczał na zaspokojenie podstawowych potrzeb (opłacenie 
rachunków/zakup jedzenia) nie było więc mowy o wykupywaniu niezbędnych do poprawy bądź 
odzyskania zdrowia leków. Były to osoby często znajdujące się na granicy ubóstwa, gdzie bardzo często 
musiały podejmować decyzję czy kupić leki czy coś do jedzenia. Nie dojadały więc bądź nie zażywały 
leków, a tym samym ich sytuacja zdrowotna nie mogła ulec poprawie. Udział w projekcie i pomoc w 
zakupie leków była dla nich ogromną pomocą, a dodatkowo umożliwiał kontakt z wolontariuszami 
fundacji. Dodatkowym atutem było nawiązywanie się relacji pomiędzy nimi.
Rezultaty projektu dla beneficjentów końcowych:
- powrót do sprawności fizycznej lub poprawa sprawności fizycznej,
-  polepszenie stanu zdrowia  (wynika z badań przeprowadzonych przez lekarzy na końcu roku),
- możliwość kontynuacji leczenia 
-poprawa sytuacji bytowo-materialnej poprzez wsparcie w zakupie leków beneficjentów końcowych 
(dzięki czemu podopieczni mogli zakupić żywność, opał na zimę itd.),
- wzrost poczucia własnej wartości seniorów,
- zacieśnienie się więzi z wolontariuszami,
- poprzez poprawę samopoczucia, zwiększenie szans na aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej 
społeczności,

III W Centrum Seniora – z różnorodnych zajęć skorzystało w 2015 r. około 40 osób.Projekt był 
współfinansowany z Urzędu Miasta Leszno. 
Realizacja projektu pozwoliła na aktywizację ok. 40 osób w wieku 50+. Uczestnicy rozwinęli w sobie 
umiejętności niezbędne do prowadzenia aktywnego trybu życia. Uczestniczyli w zajęciach grupowych: j. 
angielski, zajęcia komputerowe, zajęcia twórcze. 
Rezultaty działań:
1. Nabycie bądź poszerzenie wiedzy na temat możliwości występowania problemów zdrowotnych i 
radzenia sobie z nimi, a przez to pogodne funkcjonowanie w społeczeństwie 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

580

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2. Wzrost świadomości dotyczącej pozytywnego postrzegania siebie jako seniora 
3. Wzrost świadomości dotyczącej znaczenia zdrowego trybu życia 
4.  Nabycie bądź rozwój umiejętności manualnych 
5.  Przeciwdziałanie/zapobieganie korzystaniu z używek (alkohol, leki) poprzez uaktywnienie i ponowne 
uspołecznienie seniorów 

IV Zrealizowaliśmy projekt Stylowy senior II  dla osób w wieku +60,  współfinansowany z Urzędu Miasta 
Leszno - Projekt skierowany był do 10 osób. 

Realizacja projektu STYLOWY SENIOR II przyczyniła się do poprawy samopoczucia i wzrostu poczucia 
własnej wartości 10 seniorów. Spotkania  z rehabilitantką pozwoliły na zdiagnozowanie potrzeb, 
rozpoznanie możliwości i ustalenie indywidualnego treningu w celu poprawy sprawności seniorów. 
Wspólne ćwiczenia przyczyniły się do poprawy kondycji oraz zacieśnienia więzi pomiędzy uczestnikami 
zajęć. 
Dzięki realizacji projektu:
- przekazano 10 seniorom wiedzę na temat potrzeby aktywności fizycznej
- przekazano 10 seniorom wiedzę na temat zdrowego stylu życia 
- doprowadzono do integracji seniorów
- wzmocniono więzi społecznych pomiędzy seniorami

V Zrealizowaliśmy projekt Wieczór dla seniorów – współfinansowany z Urzędu Miasta Leszno - Projekt 
skierowany był do 50 osób. 
Realizacja projektu WIECZÓR DLA SENIORÓW przyczyniła się do poprawy samopoczucia i wzrostu 
poczucia własnej wartości u 50 seniorów przybyłych na spotkanie. Na twarzach seniorów pojawił się 
uśmiech i łzy wzruszenia, a podziękowaniom i życzeniom nie było końca. Spotkanie rozpoczęło się od 
przywitania wszystkich obecnych. Wszyscy siedzieli przy wspólnym stole i wreszcie mieli czas aby 
porozmawiać. 

VI  Zrealizowaliśmy projekt Cyfrowy świat seniora– współfinansowany z Miasta Leszno - Projekt 
skierowany był do 10 osób.
W projekcie udział wzięło 10 seniorów. 
1.  przekazanie seniorom wiedzy na temat obsługi komputera
2. przekazanie seniorom wiedzy na temat korzystania z Internetu
3. przekazanie seniorom wiedzy na temat obsługi tabletów, smartfonów itp.
4. integracja społeczna seniorów
5. wzmocnienie więzi społecznych pomiędzy seniorami
6. wzajemne wsparcie seniorów

Łączna liczba osób objętych wsparciem bądź biorących udział w działaniach aktywizujących ( w tym 
coroczne spotkanie z okazji Dnia Seniora  -"Pełen radości i humoru wieczór dla seniorów") i 
promujących zdrowy styl życia,  proponowanych przez fundację w roku 2015, to około 580 osób. 
Działania fundacji w dużej mierze finansowane były z darowizn pochodzących od osób fizycznych oraz 
osób prawnych.
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2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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
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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)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

W ramach nieodpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego fundacja 
udzielała pomocy 
finansowej, rzeczowej, 
opiekuńczej i innej 
osobom starszym. 
Wolontariusze na stałe 
opiekowali się 20 
seniorami. Opieka 
polegała na częstym 
odwiedzaniu przez 
wolontariuszy i 
bieżącym reagowaniu 
na ich potrzeby. 
Podstawowymi 
elementami pomocy 
były: żywność, środki 
czystości, węgla, zakup 
środków medycznych, 
okularów, opłaty za 
wizyty u specjalistów 
pomoc w uregulowaniu 
stałych 
opłat.Zrealizowaliśmy 
projekt Zdrowy senior 
W jego ramach 
pomagaliśmy od maja 
do grudnia 60 
seniorom. Z  Centrum 
Seniora – z 
różnorodnych zajęć 
skorzystało w 2015 r. 
około 40 osób. 
Zrealizowaliśmy projekt 
Stylowy senior II,  dla 
seniorów +60, 
współfinansowany z 
Urzędu Miasta Leszno. 
Zrealizowaliśmy projekt 
Cyfrowy świat seniora  
listopad-grudzień 2015 
współfinansowany z 
Urzędu Miasta Leszno ,  
oraz  Wieczór dla 
seniorów w grudniu 
2015,  – 
współfinansowany z 
Urzędu Miasta Leszno.

88.10.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) 250,862.05 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 250,816.02 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 46.03 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

20,510.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 184,305.07 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

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 31,287.10 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 20,510.00 zł
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0.00 zł

139,460.00 zł

44,845.07 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 14,759.88 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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 44,257.91 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej 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 0.00 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: 206,558.11 zł 0.00 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

206,558.11 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

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

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)

1.0 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)

1.0 etatów

3.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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
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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 
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 49,500.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

32,400.00 zł

30,000.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

2,400.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 17,100.00 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

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

17.00 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

17.00 osób

Druk: MPiPS 10



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

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)

2,700.00 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)

1,425.00 zł

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

2,700.00 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)

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

1,500.00 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

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

1 Centrum Aktywności Seniora 1. Nabycie bądź poszerzenie 
wiedzy na temat możliwości 
występowania problemów 
zdrowotnych i radzenia sobie z 
nimi, a przez to pogodne 
funkcjonowanie w 
społeczeństwie 
2. Wzrost świadomości 
dotyczącej pozytywnego 
postrzegania siebie jako seniora 

3. Wzrost świadomości 
dotyczącej znaczenia zdrowego 
trybu życia 
4.  Nabycie bądź rozwój 
umiejętności manualnych 
5.  
Przeciwdziałanie/zapobieganie 
korzystaniu z używek (alkohol, 
leki) poprzez uaktywnienie i 
ponowne uspołecznienie 
seniorów

Miasto Leszno 12,000.00 zł

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

Druk: MPiPS 12



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

Agnieszka Łaszczyńska Data wypełnienia sprawozdania 2016-06-07
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