
      Sygnatura  sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania 
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji Fundacja im. dr Mirona Lisikiewicza na rzecz pomocy dla Szpitala w Lesku

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

Kraj          Polska Województwo    Podkarpackie Powiat      Leski

Gmina               Lesko Ulica   Kazimierza Wielkiego Nr domu            4 Nr lokalu

Miejscowość    Lesko Kod pocztowy   38-600 Poczta      Lesko Nr telefonu    (13) 4698415

 Nr faxu  (13) 4696408 fundacja.leskiszpital@gmail.com
Strona www      www.fundacja.spzozlesko.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym     29.07.2010 r

4. Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego     19.10.2012 r

5. Numer REGON 180596102 6. Numer KRS                0000361321

7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy  wpisać  imiona,  nazwiska  oraz  informacje  o
funkcji  pełnionej  przez  poszczególnych  członków
organu zarządzającego) 

Mariusz Łapiński – Prezes Zarządu Fundacji

Barbara Hamerska – V-ce Prezes Zarządu Fundacji

Barbara Bryndza – Skarbnik 

Mariusz Nowak – Członek                Barbara Tutak - Członek
Krzysztof Banaszek – Członek         Iwona Holcman - Członek

8. Skład organu kontroli lub nadzoru 
organizacji
(Należy  wpisać  imiona,  nazwiska  oraz  informacje  o
funkcji  pełnionej  przez  poszczególnych  członków
organu kontroli lub nadzoru)

Zdzisław Bober – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bożena Wacławska – Vice Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Bronisław Drożdżyński – Sekretarz
Wiesław Kuzio - Członek
Mieczysław Wojtanowski – Członek
Janusz Rabiej – Członek
Stanisław Skalski – Członek
Zdzisława Winiarczyk – Członek
Andrzej Orłowski - Członek

za rok   2014



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
 1.  Pomoc materialna na rzecz Szpitala Powiatowego w Lesku
 2. Ochrona i promocja zdrowia
 3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 4. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą.
 5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 6. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy  między społeczeństwami.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele przy pomocy wszelkich prawnie 
dopuszczalnych środków, a w szczególności poprzez:
1. finansowanie, bądź uczestnictwo w finansowaniu zakupów sprzętu 
medycznego dla  wszelkich placówek zdrowia znajdujących się na 
terenie działania Fundacji,
2. współpracę z wszelkimi instytucjami, w tym placówkami zdrowia, 
których cele odpowiadają celom Fundacji,
3. współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem i innymi podmiotami o 
podobnym charakterze,
4. organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji 
mających na celu upowszechnianie i popularyzacje nowoczesnych 
metod diagnostyki, leczenia  i rehabilitacji,
5. wszechstronną pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych,
6. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego

(Należy  wskazać  nie  więcej  niż trzy najważniejsze,  pod  względem
wielkości  wydatkowanych  środków,  sfery  działalności  pożytku
publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

1.  Pomoc materialna na rzecz Szpitala w Lesku
2.  Ochrona i promocja zdrowia
3.  Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego 









w tym:

a) ze składek członkowskich 0,   00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych 3.368,66 zł

c) z darowizn od osób prawnych 0,  00  zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)      59.049,99    zł

e) ze spadków, zapisów 0,  00  zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych) 0,  00  zł

g) z nawiązek sądowych 0,  00  zł

h) ze świadczeń pieniężnych  0,  00  zł

8. Z innych źródeł 0,  00  zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,   00  zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0, 00   zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0,  00  zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej 
w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,  00  zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 15.105,90 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Zakup ablatora do histeroskopu (częściowo) 15.105,90

2 0,00

3 - 0 ,  00  zł

4 - 0, 00   zł

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 kwotą

1 - 0,00    zł

2 - 0, 00   zł

3 - 0 ,  00  zł

4 - 0 , 00   zł



4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym:
wysokość
kosztów

finansowana z
1% podatku

dochodowego od
osób fizycznych

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 85.211,53  zł 0  , 00   zł

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego           84.943,06  zł 15.105,90

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego 0  ,00    zł 0  ,00    zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0  , 00   zł

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

268,47    zł 0 ,  00  zł

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0  ,00    zł 0 , 00   zł

f)pozostałe koszty ogółem: 0  , 00   zł    0  ,00     zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

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 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)

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  umowy
użytkowania,  najmu, dzierżawy lub użyczenia i  przysługuje jej  w
odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

z podatku od czynności cywilnoprawnych

tak.  

nie

nie  korzystała





c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 0  osób

d) członkowie organu zarządzającego 7  osób

e) inne osoby 0  osób

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

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

 

w tym:

a) z tytułu umów o pracę -  ,    zł

wynagrodzenie zasadnicze -  ,    zł

nagrody -  ,    zł

premie -  ,    zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) -  ,    zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych -  ,    zł

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

w tym:
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego -  ,    zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego -  ,    zł

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

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

-  ,    zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji,  wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia
oraz umowy cywilnoprawne

-   ,    zł

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

-  ,    zł

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

-  ,   zł

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

-  ,    zł

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

-  ,    zł

10. 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)

   -

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym







Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja

Barbara Bryndza
Skarbnik

Mariusz Łapiński
Prezes Fundacji

Podpis Data wypełnienia
sprawozdania

15.01.2015 

Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja
posiada pieczęć


