
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

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

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 Strona www lemat.org

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 Motyl 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 TAK

FUNDACJA NAUKI I EDUKACJI "LEMAT"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

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)

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

Fundacja ma pod swoją oieką 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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Fundacja Lemat swoje działania adresuje głównie do dzieci: stwarzamy im przestrzeń do rekreacji oraz rozwijania 
pasji. Stawiamy również na kulturę wysoką, która niezmiennie cieszy się zainteresowaniem wśród mieszkańcom 
powiatu ostrzeszowskiego.

Zachęcamy dzieci do zabawy na świeżym powietrzu, jak również trenowania umysłu w trakcie zajęć pozaszkolnych. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze zajęciami z robotyki i kodowania. Zorganizowaliśmy je kilkakrotnie w 
kilku okolicznych gminach (Ostrzeszów, Kobyla Góra, Doruchów i Mikstat).

Przygotowaliśmy również zajęcia plastyczne z lokalną artystką, na których dzieci tworzyły przedmioty użytku 
codziennego ze szkła. Z myślą o młodszych powstała także ilustrowana książka: “O dziczku Pasiaczku, co domu 
szukał”. Fundacja sfinansowała i koordynowała prace nad jej powstaniem i w efekcie zadebiutowała w roli wydawcy.

Oprócz trenowania umysłu zachęcamy również do aktywności fizycznej. W tym celu rokrocznie na placu zabaw w 
Rojowie pojawiają się nowe elementy; w ubiegłym roku doposażyliśmy plac o huśtawkę wagową oraz kółko i krzyżyk.

 
Zakres naszych działań poszerzyliśmy o sferę muzyczną. Zorganizowaliśmy koncert, który został bardzo pozytywnie 
przyjęty. Na nasze zaproszenie odpowiedział cieszący się coraz większą popularnością zespół Clock Machine. 
Wsparliśmy inne wydarzenia muzyczne: Sabat Festiwal (zbiórka na rzecz dotkniętego ciężką chorobą mieszkańca 
powiatu ostrzeszowskiego) oraz 14. edycję kultowego festiwalu muzyki alternatywnej organizowanego w 
Ostrzeszowie “FeelOnFest” (Z uwagi na brak środków finansowych festiwal nie mógł odbyć się w roku poprzednim, 
stąd nasza inicjatywa wsparcia wydarzenia).

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

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

600

0

Druk: NIW-CRSO 2



5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

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

Wydanie książki “O dziczku Pasiaczku, co domu szukał ”
Autorką książki dla dzieci  jest dr nauk humanistycznych 
Monika Valkova Maciejewska, całość uzupełniła 
ilustratorka Irina Rud-Volga. Prace nad książką 
koordynowała Fundacja, która wydała książkę w 150 
egzemplarzach. Ta kilkunastaostronicowa opowieść o 
losach zagubionego w lesie dziczka jest historią 
wielowymiarową, z której czerpać mogą zarówno dzieci, 
jak i dorośli. Opowieść pokazuje jak wiele interpretacji i 
znaczeń może mieć jeden termin “dom”, uczy 
zrozumienia, empatii, oraz troski o drugą istotę. 
Egzemplarze książki otrzymały nieodpłatnie lokalne 
biblioteki, a jej elektroniczna wersja została 
udostępniona w Internecie.

8 000,00 zł

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

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 8-11 lat z lokalną 
artystką Agnieszką Sokaluk. Podczas zajęć dzieci 
wykonywały prace indywidualnie oraz zespołowo, 
wykorzystująć materiały przygotowane przez 
prowadzącą. Powstały m.in. własnoręcznie 
przyozdobione kolorowym szkłem ozdobne słoiki oraz 
deska – mozaika ze szkła.

600,00 zł

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

Doposażenie placu zabaw w Rojowie. Powstały w 2016r. 
plac zabaw dla dzieci jest konsekwentnie i stopniowo 
rozbudowywany. W ubiegłym roku pojawiły się kolejne 
elementy – huśtawka wagowa ważka oraz kółko i 
krzyżyk. Huśtawka wagowa jest to niewielkie urządzenie 
będące standardowym wyposażeniem placu zabaw, 
które daje wiele radości korzystającym z niego 
pociechom. Kółko i krzyżyk to plenerowa wersja 
popularnej gry logicznej. Urządzenie składa się z 
ruchomych elementów umieszczonych w drewnianej 
ramie. Zachęca do aktywności umysłowej oraz integracji 
z rówieśnikami. Korzystając z nowych urządzeń, dzieci 
aktywnie spędzają czas i przebywają na swieżym 
powietrzu.

2 800,00 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 

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Ogranizacja koncertu Clock Machine w Celince w 
maju 2019 roku. 1 000,00 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) 38 924,54 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 750,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 5 645,54 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 31 529,00 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 poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 12 555,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 12 555,00 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. 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)

16 250,72 zł

6 809,58 zł

0,00 zł

0,00 zł

53,22 zł

1 Wydanie książki "O dziczku Pasiaczku, co domu szukał" 7 964,92 zł

2 Zajęcia plastyczne dla dzieci 600,00 zł

3 Rozbudowa placu zabaw w Rojowie 2 800,00 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 23 113,52 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 15 811,02 zł
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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

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

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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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)

4 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

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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Tomasz Motyl - Prezes Zarządu
Karolina Motyl - Członek Zarządu
Janusz Nowicki - Członek 

Zarządu
Data wypełnienia sprawozdania
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