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Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina OSTRZESZÓW

Powiat OSTRZESZOWSKI

Ulica UL. ŚWIĘTEGO 
WOJCIECHA

Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość ROJÓW Kod pocztowy 63-500 Poczta OSTRZESZÓW Nr telefonu 516698094

Nr faksu E-mail tomasz@lemat.org.pl Strona www lemat.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2018-03-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36257457400000 6. Numer KRS 0000577416

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

Tomasz Motyl Prezes Zarządu TAK

Karolina Murek Członek Zarządu TAK

Janusz Nowicki 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

Monika Valkova-
Maciejewska

Członek Rady Fundacji TAK

Szymon Dembski Członek Rady Fundacji TAK

Ireneusz Wołoch Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA NAUKI I EDUKACJI "LEMAT"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne) Osoby prawne 0

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

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

500Osoby fizyczne

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

Fundacja miała pod swoją opieką dworek w Rojowie, na remont którego w 2017 roku starała się 
pozyskać środki.

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

Fundacja Lemat uczy i kształtuje w ludziach dobre nawyki. Szczególnie ważnym odbiorcą, do którego kierujemy dużą 
część naszych działań są dzieci; zależy nam, aby wyrosły na zdrowe, zadowolone i ciekawe świata osoby.
Naszą misję realizujemy przez organizację nieszablonowych zajęć edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych oraz 
budowę ośrodków ruchu i rekreacji. Nasze pierwsze działania miały na celu stworzenie miejsc zażywania aktywności 
na świeżym powietrzu. Z tą myślą powstało lodowisko oraz plac zabaw - projekt pod nazwą "Podwórko dla Rojowa." 
Była to pierwsza w powiecie akcja crowdfundingowa, czyli internetowa zbiórka pieniędzy. Do zbiórki 
zaangażowaliśmy lokalne media oraz przedsiębiorców. Wykorzystaliśmy wszelkie dostępne formy komunikacji oraz 
kanały przekazu. Pozyskaliśmy sponsorów oraz wolontariuszy. Akcja zakończyła sie ogromnym sukcesem, 
zgromadziliśmy kwotę niezbędną do zakupu wybranych sprzętów, które zasiliły nowo powstały plac zabaw w 
Rojowie. Kontynuując filozofię "W zdrowym ciele, zdrowy duch" pozyskaliśmy środki od Ostrzeszowskiej Lokalnej 
Grupy Działania na zakup elementów siłowni zewnętrznej do stworzenia ścieżki zdrowia. Wzdłuż trasy spacerowej w 
Rojowie stanął orbitrek oraz biegacz; z tych samych środków zakupiliśmy kolejne elementy placu zabaw w Rojowie. 
Z myślą o wdrażaniu idei świadomego odżywiania już od najmłodszych lat, zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej 
w Rojowie warsztaty zdrowego odżywiania "W-jem", prowadzone przez nauczycielkę - dietetyka. Oprócz "zdrowego 
ciała" propagujemy również ideę sprawnego umysłu, stawiamy na warsztaty i szkolenia. W ramach Europejskiego 
Tygodnia Kodowania "Meet and Code 2018" odbyło się pierwsze tego rodzaju wydarzenie w powiecie 
ostrzeszowskim. Przy współpracy z Fundacją TechSoup w Bibliotece Miejskiej w Ostrzeszowie mialy miejsce 
warsztaty kodowania oraz programowania przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat. Program 
warsztatów przewidywał m. in. gry oparte na kodowaniu, które uczą poprzez zabawę. (Kodowanie wymaga wydania 
polecenia, gracz musi zaplanować kolejny ruch, tym samym rozwijając umiejętność planowania, przewidywania, 
dedukcji). Kolejnym ciekawym projektem, którego się podjęliśmy są "Stacje odpoczynku." Wniosek uzyskał aprobatę 
Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania i oczekuje na akceptację Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Stacje 
posłużą za wytchnienie spacerowiczom oraz dostarczą ciekawostek naukowych, przy realizacji tego pomysłu 
wykorzystane zostaną nowoczesne techniki (metoda signart'u) oraz innowacyjne rozwiązania  sprzyjające 
środowisku (elastyczny panel fotowoltaiczny). 

Projekty, które realizujemy służą wspólnemu dobru. Z tą myślą powstało m. in. autorskie urządzenie lemATMO 
badające stężenie pyłów w powietrzu, temperaturę oraz inne parametry. Urządzenie cieszy się zainteresowaniem, 
jedno urządzenie służy uczniom ostrzeszowskiego liceum za pomoc dydaktyczną, na prośbę Gminy Grabów 
n.Prosną  stworzyliśmy kolejnych 8 urządzeń. W celu podniesienia świadomości oraz wrażliwości obywatelskiej 
stworzyliśmy tablice ekologiczne oraz grę edukacyjną "Śmieci." 
Jako pierwsi w regionie wykorzystaliśmy zbiórki internetowe. Z różnych źródeł (w tym: crowdfundingu, darowizn, 1% 
podatku, środków europejskich i wojewódzkich) pozyskaliśmy dziesiątki tysięcy złotych. Przeznaczyliśmy je na 
postawienie codziennie odwiedzanych obiektów - placów zabaw, ścieżek zdrowia oraz zajęcia dla dziesiątek dzieci. 
Wierzymy, że inwestycja w młodzież i pielęgnowanie w nich dobrych nawyków jest bezcenna.  Staramy się te 
zadania realizować z pasją i czerpać przyjemność z edukowania młodych pokoleń.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Budowa urządzenia lemATMO do pomiaru smogu.
Urządzenie - oprócz badania jakości powietrza - mierzy 
temperaturę, ciśnienie oraz wilgotność. Do stopnia 
zanieczyszczenia przypisane są kolory: gdy pyłów jest 
niewiele sześcian świeci na zielono, przy umiarkowanej 
ilości na żółto, a na czerwono gdy pyłów jest 
niebezpiecznie dużo. Stworzylismy także dedykowaną 
do urządzenia platformę przetwarzającą informację 
(air.lemat.org.pl), aby łatwo i sprawnie można było 
korzystać z urządzeń. Na prośbę Dyrektora Liceum im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie jedno z 
urządzeń lemATMO zostało przekazane do tamtejszej 
pracowni, gdzie posłuży uczniom za pomoc dydaktyczną.

0,00 zł

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Akcja "Nie bądź śmieć, nie śmieć."
Jak co roku, wraz z nadejściem wiosny zapełniają sie 
piesze i rowerowe ścieżki, zaludniają zielone miejsca. 
Niestety wraz ze wzmożoną aktywnością ruchową, 
rośnie liczba pozostawianych śmieci. W ramach akcji 
przygotowaliśmy plakaty, które umieszczono przy 
uczęszczanych trasach turystycznych. Biorąc pod uwagę 
nieodnoszące skutku wielkie słowa ("w imię wspólnego 
dobra"), czy odwoływanie się do sumienia i wrażliwości, 
postawiliśmy na dosadne słowa: „Nie bądź śmieć. Nie 
śmieć” i wymowną grafikę. (Zwierzę zmierzające w 
kierunku sterty śmieci, które traktuje jako obiekt 
konsumpcji, na szczycie  góry śmieci stoi człowiek 
dokładający do niej kolejny element).

0,00 zł

3 działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynek dzieci i młodzieży

Warsztaty pod hasłem "Click Crack. Zdekoduj świat" 
zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia 
Kodowania "Meet and Code 2018".
Program zajęć obejmował: składanie robotów 
solarnych, lixbotów oraz wykorzystanie gier opartych na 
kodowaniu. Ideą gier opartych na kodowaniu jest 
wykorzystanie umiejętności planowania, przewidywania 
oraz logicznego myślenia. Aby osiągnąć zamierzony cel, 
gracz musi wykonać odpowiedni, strategiczny ruch. 
Starsi fani robotyki mieli do dyspozycji stację pogodową 
lemATMO oraz ramię robota MaGeek. Dodatkową 
atrakcją była możliwość sprawdzenia się w wirtualnej 
rzeczywistości, dzięki obecności Playful VR.

0,00 zł
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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 zysków i strat) 17 829,36 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 17 829,36 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

4 194,29 zł

0,00 zł

0,00 zł

217,62 zł

0,00 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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 17 829,36 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 4 411,91 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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.

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

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 13 417,45 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 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
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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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

6 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 
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)

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej 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
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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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Tomasz Motyl - Prezes Zarządu
Karolina Murek - Członek 

Zarządu
Janusz Nowicki - Członek 

Zarządu

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1

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