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za rok 2019

• 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 2020-10-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica KORONNA Nr domu 7 Nr lokalu 13

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 60-652 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 600477142

Nr faksu E-mail biuro@fundacja-apja.org.pl Strona www www.fundacja-apja.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2012-12-19

2018-11-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30230925800000 6. Numer KRS 0000444912

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

Jagna Piechowiak Prezes Zarządu TAK

Przemysław Piechowiak Wiceprezes Zarządu TAK

Agnieszka Piechowiak Członek 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

Joanna Haremza-Biegalska Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Katarzyna Kasztelan – 
Przybylska

Wiceprzewodnicząca 
Rady Fundacji

TAK

Dorota Matela Sekretarz Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "APJA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. WSPIERANIE ROZWOJU EDUKACJI, KULTURY I NAUKI;
2. KSZTAŁTOWANIE I ROZWIJANIE KOMPETENCJI KULTURALNYCH 
SPOŁECZEŃSTWA;
3. ZWIĘKSZANIE AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ SPOŁECZEŃSTWA, 
SZCZEGÓLNIE DZIECI I MŁODZIEŻY;
4. PROMOWANIE KULTUR MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH 
NA TERENIE POLSKI;
5. PROPAGOWANIE IDEI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO;
6. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB STARSZYCH;
7. WSPIERANIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA;
8. ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH;
9. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ;
10. UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ ORAZ DZIAŁANIE NA 
RZECZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I 
KULTUROWEJ.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. ORGANIZOWANIE EDUKACJI DZIECI, MŁODZIEZY I DOROSŁYCH W 
RÓŻNYCH DZIEDZINACH NAUKI ORAZ SZEROKO POJĘTEJ SZTUKI;
2. POPULARYZACJA CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEZY I 
DOROSŁYCH;
3. KREOWANIE POTRZEBY DBAŁOŚCI O SŁOWO ORAZ PIĘKNO JĘZYKA 
POLSKIEGO;
4. POGŁĘBIANIE WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT OCHRONY 
ŚRODOWISKA I PRZYRODY;
5. INICJOWANIE I POPIERANIE RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ;
6. TWORZENIE I WSPIERANIE PROJEKTÓW INTERDYSCYPLINARNYCH, 
ŁĄCZĄCYCH W SOBIE WIELE FORM WYPOWIEDZI TWÓRCZEJ;
7. TWORZENIE I REALIZOWANIE PROJEKTÓW, INICJATYW I DZIAŁAŃ 
PRZECIW WYKLUCZENIOM (DOTYCZY M.IN. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN 
PATOLOGICZNYCH);
8. ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ Z TWÓRCAMI, ARTYSTAMI, UCZINYMI, 
SPECJALISTAMI, ANIMATORAMI KULTURY, SPORTOWCAMI, OSOBAMI 
MAJĄCYMI CIEKAWE ZAINTERESOWANIA, WYKONUJĄCYMI RZADKIE 
ZAWODY ITP. PRACUJĄCYMI W KRAJU I ZA GRANICĄ;
9. ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH, SEMINARIÓW, 
KONFERENCJI, SESJI POPULARNONAUKOWYCH;
10. ORGANIZOWANIE KONKURSÓW, PRZEGLĄDÓW, FESTIWALI ORAZ 
INNYCH IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH;
11. ORGANIZOWANIE WYSTAW I WERNISAŻY;
12. ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW TWÓRCZYCH, KURSÓW I STAŻY;
13. PROMOWANIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH, TWÓRCÓW I 
WYKONAWCÓW W TYM RÓWNIEŻ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, W 
KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI;
14. PREZENTOWANIE I PROMOWANIE KULTURY INNYCH NARODÓW 
ŚWIATA;
15. PROMOWANIE I WSPIERANIE OSÓB SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH;
16. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WARSZTATÓW ORAZ ZAJĘĆ 
TERAPEUTYCZNYCH, M.IN. HIPOTERAPII, DOGOTERAPII, MUZYKOTERAPII 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
17. WSPIERANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ 
POPULARYZOWANIE WINDSURFINGU, ŻEGLARSTWA, JAZDY KONNEJ ORAZ 
INNYCH DYSCYPLIN SPORTOWYCH;
18. ORGANIZOWANIE IMPREZ REKREACYJNYCH I SPORTOWYCH;
19. ORGANIZOWANIE PÓŁKOLONII, KOLONII, OBOZÓW, TURNUSÓW 
REHABILITACYJNYCH ORAZ WYCIECZEK;
20. ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH;
21. ORGANIZOWANIE WYMIANY KULTURALNEJ Z ZAGRANICĄ;
22. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ, FONOGRAFICZNEJ, 
FOTOGRAFICZNEJ I FILMOWEJ (DLA CELÓW PROMOCYJNYCH);
23. PREZENTOWANIE I POPULARYZOWANIE SZTUKI LUDOWEJ;
24. POMOC W DOSKONALENIU WARSZTATU TWÓRCZEGO I 
WYKONAWCZEGO ARTYSTÓW;
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

25. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI IMPRESARYJNEJ, NAWIĄZYWANIE I 
ROZWIJANIE KONTAKTÓW Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI 
ORGANIZACJAMI O ZBLIŻONYM PROFILU DZIAŁANIA;
26. WSPÓŁDZIAŁANIE Z INSTYTUCJAMI PAŃSTWOWYMI, 
SAMORZĄDOWYMI, ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ OSOBAMI 
FIZYCZNYMI W KRAJU I ZA GRANICĄ;
27. PODEJMOWANIE I REALIZOWANIE INICJATYW I DZIAŁAŃ PRZECIW 
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU (DOTYCZY M.IN. OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY 
Z RODZIN PATOLOGICZNYCH);
28. PROPAGOWANIE POSTAW WSPÓLNEGO DZIAŁANIA PONAD 
PODZIAŁAMI;
29. WSPÓŁPRACA Z TWÓRCAMI, ARTYSTAMI, UCZONYMI, SPECJALISTAMI, 
ANIMATORAMI KULTURY ORAZ INNYMI DZIAŁACZAMI W KRAJU I ZA 
GRANICĄ;
30. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY NA TEMAT HISTORII I TRADYCJI 
NARODOWYCH;
31. UPOWSZECHNIANIA POSTAW PATRIOTYCZNYCH I PROSPOŁECZNYCH.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2019 Fundacja:
- zrealizowała koncert "Francuskie klimaty" wspólnie z Ośrodkiem Badawczo-Konferencyjnym Instytutu Matematycznego PAN, 
wystąpiła Dominika Dobrosielska (śpiew) i Piotr Wiza (pianino)
- zrealizowała projekt „Otwarty świat”, współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, celem projektu było zwiększenie aktywizacji społecznej 140 osób z niepełnosprawnością z województwa 
wielkopolskiego (m.in. powiatu czarnkowsko-trzcia-neckiego, powiatu poznańskiego i miasta Poznania) w terminie od 01.09. - 
30.11.2019 r.
- zrealizowała projekt „Woła nas świat”, współfinansowany przez Wojewodę Wielkopolskiego, celem projektu było 
przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla min. 15 osób z niepełnosprawnością z województwa wielkopolskiego w terminie od 
10.06. – 30.11.2019 r. 
- zrealizowała projekt „Cztery pory Łazarza", współfinansowany przez Miasto Poznań, celem projektu była poprawa jakości 
przestrzeni publicznej Łazarza w Poznaniu w terminie od 12.03-31.12.2019 r.
- zrealizowała projekt „Muzyczny spacer wśród książek", współfinansowany przez Miasto i Gminę Kórnik, celem projektu było 
zwiększenie zaspokojenia potrzeb kulturalnych u 90 mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik w terminie od 01.03. – 30.09.2019 r
- zrealizowała projekt  „Hipoterapia - rehabilitacja i przyjemność”, współfinansowany przez Powiat Poznański, celem projektu 
było wspieranie rehabilitacji 15 osób z niepełnosprawnością z Powiatu Poznańskiego (ze szczególnym uwzględnieniem gminy 
Mosina, Kórnik, Luboń, Puszczykowo) w terminie od 01.03.–30.09.2019 r.
-  zrealizowała projekt „W kręgu wolności”, współfinansowany przez Miasto Poznań, celem projektu było zwiększanie 
kompetencji kulturowej mieszkańców Poznania poprzez zorganizowanie wydarzeń kulturalnych o charakterze edukacyjnym w 
terminie od 10.04.-31.12.2019 r.
- zrealizowała część projektu „A u nas powstanie!”, współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, 
celem projektu było zwiększenie mieszkańcom Wielkopolski dostępu do wiedzy na temat historycznie ważnych postaci i miejsc 
związanych z Powstaniem Wielkopolskim w terminie od 01 października 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2512

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

W ramach działalności nieodpłatnej Fundacja 
"APJA" zorganizowała koncerty - Waldemar 
Pawlicki, Mateusz Rulski-Bożek, Zenon Laskowik, 
Grzegorz Tomczak, Magdalena Pawelec,  Klub 
Szyderców Bis, Julia Zarycka, Przemysław 
Mazurek, "W chołdzie Powstańcom" w 
wykonaniu zespołu Klub Szyderców Bis, 
przedstawienia teatralne dla dzieci: "Morska 
opowieść", "Pyza na jesiennych dróżkach", 
"Zimowa przygoda" , "A u nas powstanie!"oraz 
dla dorosłych "Ściana", 4 koncerty muzyki 
poważnej, spotkania autorskie - dla dzieci - 
Magdalena Podbylska - "A u nas powstanie!" i  
Ewa Stokłosa - "Głowa do góry"; dla dorosłych - 
spotkanie z: Jackiem Fedorowiczem,  poetą 
Radosławem Wiśniewskim i Sławomirem Sochą, 
spotkanie z Adamem Ziemianinem wraz z 
koncertem piosenek z jego tekstami w 
wykonaniu Przemka Mazurka, zajęcia plastyczne, 
zajęcia teatralne.

82.30.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ramach działalności nieodpłatnej Fundacja 
"APJA" przeprowadziła dla osób z 
niepełnosprawnościami następujące  zajęcia: 
hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia, 
budowa łodzi metodą skin of frame, zajęcia 
teatralne, podczas których powstało 
przedstawienie zaprezentowane szerokiej 
publiczności, zajęcia na ściance wspinaczkowej, 
zajęcia żeglarskie, zajęcia motorowodne, zajęcia 
przyrodnicze, zajęcia z elementami 
horticoterapii, blok zajęć "Otwarty dorosły 
świat" oraz zorganizowała 2 spotkania 
podsumowujące projekt "Otwarty świat", 
podczas których wystąpili artyści.

85.59.B 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

W ramach działalności odpłatnej Fundacja 
"APJA" zorganizowała 1koncert pt.: 
"Francuskie klimaty" w wykonaniu Dominiki 
Dobrosielskiej z akompaniamentem Piotra 
Wizy (pianino). Artyści zaprezentowali 
utwory w wersji oryginalnej i po polsku.W 
programie koncertu widzowie mogli 
usłyszeć m. in. “Pod niebem Paryża”, 
“Padam, Padam”. W przerwie podana 
została kolacja wg przepisów kuchni 
francuskiej. Koncert był współorganizowany 
przez Ośrodek Badawczo-Konferencyjny 
Instytutu Matematycznego PAN i odbył się 
w sali zamku w Będlewie. Patronat nad 
wydarzeniem objął Konsul Honorowy 
Republiki Francuskiej w Poznaniu Pan prof. 
dr hab. Tomasz Schramm.

82.30.Z 0,00 zł

2 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

W ramach działalności nieodpłatnej 
Fundacja "APJA" prowadziła zajęcia mające 
na celu zaznajomienie przedszkolaków z 
jeździectwem. Zajęcia przeprowadzone były 
w Rogalinku przez hipoterapeutkę mającą 
wyższe wykształcenie pedagogiczne. 
Hipoterapeutka opowiedziała dzieciom o 
bezpiecznym zachowaniu się wobec dużego 
zwierzęcia oraz pokazała na czym polegają 
podstawy pielęgnacji konia. Każde dziecko 
odbyło przejażdżkę na koniu.
 Każde dziecko zapoznało się z 
zagadnieniami związanymi z opieką nad 
zwierzęciem oraz miało możliwość 
przejechania się na koniku.

93.11.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

3 wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej

W ramach działalności nieodpłatnej Fundacja 
"APJA" prowadziła zajęcia wodniackie. Były to 
zajęcia  żeglarskie prowadzone na jez. Bytyń 
Wielki, na jachtach kabinowych przy współpracy 
z klubem AKŻ 90 z Wałcza, na jez. Kierskim na 
jachcie typu DZ przy współpracy z WOZŻ; zajęcia 
motorowodne prowadzone były na rzece Warta i 
rzece Noteć. Zajęcia prowadzone były przez 
wykwalifikowane osoby z pomocą wolontariuszy. 
W zajęciach uczestniczyły osoby z 
niepełnosprawnościami. Podczas zajęć dla 
wszystkich był przewidziany poczęstunek.

93.11.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 260 093,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 252 999,60 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6 978,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 116,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 962,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 437,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 238 600,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

18 600,00 zł

220 000,00 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
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2.4. Z innych źródeł

7 094,00 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 5 007,40 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 6 350,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 248 699,21 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

247 992,20 zł 0,00 zł

628,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

79,01 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 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

12 962,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

47 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

11 394,39 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

11 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 osób

11 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 116 018,86 zł

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

116 018,86 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

628,61 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

53,33 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

112,25 zł

9 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) 

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)

19 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

19 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

6 osób

3 osób

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 116 018,86 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 210,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 115 808,86 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

4 200,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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

1 A u nas powstanie! Zwiększenie mieszkańcom 
Wielkopolski dostępu do wiedzy 
na temat historycznie ważnych 
postaci i miejsc związanych z
Powstaniem Wielkopolskim w 
terminie od 01 października 
2018 roku do 30 czerwca 2019 
roku.

Województwo Wielkopolskie 38 000,00 zł

2 Otwarty świat Zwiększenie aktywizacji 
społecznej 140 osób z 
niepełnosprawnością z 
województwa wielkopolskiego 
(m.in. powiatu czarnkowsko-
trzcia-neckiego, powiatu 
poznańskiego i miasta 
Poznania) w terminie od 01.09. 
- 30.11.2019 r.

Województwo Wielkopolskie 120 000,00 zł

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

5 000,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

100,00 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 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 Muzyczny spacer wśród 
książek

Zwiększenie zaspokojenia 
potrzeb kulturalnych u 90 
mieszkańców Miasta i Gminy 
Kórnik w terminie od 01.03. – 
30.09.2019 r.

Miasto i Gmina Kórnik 5 000,00 zł

4 Cztery pory Łazarza Poprawa jakości przestrzeni 
publicznej Łazarza w Poznaniu 
w terminie od 12.03-31.12.2019 
r.

Miasto Poznań 25 000,00 zł

5 W kręgu wolności Zwiększanie kompetencji 
kulturowej mieszkańców 
Poznania poprzez 
zorganizowanie wydarzeń 
kulturalnych o charakterze 
edukacyjnym w terminie od 
10.04.-31.12.2019 r.

Miasto Poznań 25 000,00 zł

6 Hipoterapia – rehabilitacja i 
przyjemność

Wspieranie rehabilitacji 15 osób 
z niepełnosprawnością z 
Powiatu Poznańskiego (ze 
szczególnym uwzględnieniem 
gminy Mosina, Kórnik, Luboń, 
Puszczykowo) w terminie od 
01.03.–30.09.2019 r.

Powiat Poznański 7 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Woła nas świat Przeprowadzenie zajęć 
hipoterapii dla min. 15 osób z 
niepełnosprawnością z 
województwa wielkopolskiego 
w terminie od 10.06. – 
30.11.2019 r.

Wojewoda Wielkopolski 18 600,00 zł
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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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Jagna Piechowiak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-07
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