Sprawozdanie
z działalności Fundacji na Rzecz Rozwoju
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
posiadającej status organizacji poŜytku publicznego
za rok 2007

1.1 Fundacja na Rzecz Rozwoju Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Lesznie została
wpisana do rejestru fundacji Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy Sygn. Akt XVI Ns. Rej. F-899/2000
(akt notarialny z dnia 24 lutego 2000 r. rep. A nr 1538/2000). Siedzibą Fundacji jest
Miasto Leszno, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, tel. 0-65/ 529-60-64, 529-60-65).
1.2 W dniu 19 września 2002 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu nadał Fundacji na Rzecz
Rozwoju Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Lesznie numer identyfikacyjny
REGON – 411495408 (zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON z dnia
19.09.2002 r.).
1.3 Urząd Skarbowy w Lesznie, ul. Mickiewicza 5 decyzją z dnia 11 października 2002 r.
nadał Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ w Lesznie numer identyfikacji podatkowej
697-20-93-618.
1.4 Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 lutego 2002 r. Nr sprawy XXI
Ns. Rej. KRS/12952/2471 zmieniono nazwę „Fundacja na Rzecz Rozwoju Państwowej
WyŜszej Szkoły Zawodowej w Lesznie” na nazwę „Fundacja na Rzecz Rozwoju
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie”.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego w Poznaniu, numer pozycji rejestru (numer KRS) 0000153535 z dnia
15 października 2004 r. dokonano wpisu Fundacji na Rzecz Rozwoju Państwowej
WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jako organizacji
poŜytku publicznego.
Przedmiot działalności statutowej organizacji poŜytku publicznego tj. Fundacji na Rzecz
Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie określa Postanowienie Sądu
Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
(Dział 3, Rubryka 4). Sygnatura sprawy: PO.XXII Ns-Rej.KRS/10142/4/206 z dnia
14.10.2004.
Uchwała nr 3/2004 Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju Państwowej WyŜszej Szkoły
Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 10 grudnia 2004 r. określa
wydatkowanie środków finansowych pozyskanych od osób fizycznych i prawnych przez
Fundację posiadającą status organizacji poŜytku publicznego.
1.5 Dane dot. członków Zarządu Fundacji wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:
1) mgr Zbigniew Mocek – Prezes Zarządu Fundacji
ul. DoŜynkowa 5, 64-100 Leszno,
2) mgr Zdzisław Adamczak – Wiceprezes Zarządu
ul. Machnikowskiego 16/1, 64-100 Leszno

3) mgr Zbigniew Haupt – Wiceprezes Zarządu
ul. Stefana Czarnieckiego 6, 64-100 Leszno
4) mgr Zygmunt Osiejewski – Sekretarz Zarządu
ul. Duńska 11, 64-100 Leszno
5) inŜ. Jerzy Szczeszek – Skarbnik Zarządu
ul. Rumuńska 13/6, 64-100 Leszno
6) mgr inŜ. Ryszard Pietek – członek Zarządu
ul. Na Skarpie 27, 64-100 Leszno
1.6 Zgodnie z § 5 tekstu ujednoliconego Statutu Fundacji, celem Fundacji jest wspieranie
rozwoju działalności Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa
Komeńskiego w Lesznie.
1.7 Zgodnie z § 6 ww. Statutu Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1) Kształtowanie pozytywnego wizerunku Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej
im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w kraju i poza granicami,
2) wspieranie władz Uczelni w pozyskiwaniu stałej kadry naukowej
3) udzielanie pomocy materialnej PWSZ w Lesznie,
4) udzielanie pomocy materialnej kołom naukowym studentów PWSZ w Lesznie.
1.8 Zgodnie z art. 6a Statutu Fundacji działalność określona w § 6 Statutu Fundacji jest
działalnością poŜytku publicznego i prowadzona jest nieodpłatnie (-80.30. C szkolnictwo
wyŜsze wg Polskiej Klasyfikacji Działalności).
2.1 Kompetencje Zarządu określa § 23 tekstu ujednoliconego Statutu Fundacji na Rzecz
Rozwoju Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego
w Lesznie.
2.2 W roku 2007 Rada i Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego
w Lesznie odbyli 8 posiedzeń, w tym:
• Rada Fundacji – 2 posiedzenia (2 marca, 12 września),
• Zarząd Fundacji – 6 posiedzeń (22 lutego, 2 marca, 19 czerwca, 22 listopada,
14 grudnia, 27 grudnia).
Przedmiotem posiedzeń były następujące sprawy:
• informacja o bieŜącej działalności Rady i Zarządu Fundacji,
• udział przedstawicieli Rady i Zarządu Fundacji w spotkaniach z zakładami pracy
i instytucjami oraz w sesjach rad gmin i powiatów,
• współpraca z urzędami miast i gmin, powiatami oraz zakładami pracy,
• pomoc finansowa Kołom Naukowym działających przy Instytutach w PWSZ oraz
doposaŜanie laboratoriów Instytutów w sprzęt zakupiony ze środków Fundacji
uzyskanych z 1% podatku oraz od darczyńców,
• inicjowanie praktyk studenckich w rozmowach z samorządami i zakładami pracy,
• popularyzacja działalności Fundacji na stronie internetowej o treści „Fundacja na
Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” z własnym adresem
internetowym www.fundacja.pwsz.edu.pl, będącej częścią strony głównej Uczelni,
• opracowanie harmonogramu prac i komunikatu do pracowników Uczelni, rodziców
studentów i społeczeństwa regionu leszczyńskiego o przekazanie 1% swojego podatku
dochodowego za rok 2007 na konto fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A.
Komeńskiego w Lesznie, która posiada status organizacji poŜytku publicznego,

•

•
•
•
•
•
•

przygotowanie i przekazanie członkom Rady i Zarządu Fundacji informacji o ilości
studentów PWSZ w Lesznie w poszczególnych powiatach i gminach w roku
akademickim 2007/2008, która będzie pomocna przy rozmowach o współpracy
z Uczelnią i Fundacją,
przygotowanie materiałów do sprawozdań z działalności Fundacji za rok 2007 oraz
projektów uchwał,
przygotowanie i omawianie informacji okresowo zamieszczanych w gablocie Uczelni
będącej w dyspozycji Rady i Zarządu Fundacji,
ocena przez Radę Fundacji gospodarki finansowej Fundacji,
przygotowanie zagadnień do programu działania Rady i Zarządu Fundacji na
rok 2008,
aktualizowanie na bieŜąco albumu ze zdjęciami z posiedzeń Rady i Zarządu Fundacji,
na których utrwalane są waŜniejsze momenty przekazywania przez darczyńców
sprzętu do laboratoriów Instytutów,
organizowanie spotkań z przedstawicielami samorządów gmin i powiatów oraz
zakładów pracy w celu zapoznania z działalnością Uczelni, perspektywami jej
dalszego rozwoju i pozyskiwanie sponsorów oraz fundowanie stypendiów dla
doktorantów PWSZ i fundowanie przez samorządy stypendiów dla absolwentów szkół
średnich, którzy chcą studiować w PWSZ.

3. Fundacja na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie nie prowadzi
działalności gospodarczej.
4.1 Rada i Zarząd Fundacji w 2007 r. podjęli następujące uchwały:
1) Uchwałę nr 1/2007 Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego
w Lesznie z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Fundacji za rok 2006, bilansu, rachunku wyników na dzień
31.12.2006 r. oraz informacji dodatkowej za rok 2006 i przekazanie sprawozdania do
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego do 14.03.2007 r.,
2) Uchwałę nr 2/2007 Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego
w Lesznie z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za rok 2006, bilansu, rachunku wyników na dzień
31.12.2006 r. oraz informacji dodatkowej za rok 2006 i przekazanie do Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego w Warszawie
do 14.03.2007 r.,
3) Uchwałę nr 3/2007 Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego
w Lesznie z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2006 i przekazanie do Sądu
Rejonowego w Poznaniu XXII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do
14.03.2007 r.,
4) Uchwałę nr 4/2007 Rady Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego
w Lesznie z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego z działalności Fundacji za rok 2006, bilansu, rachunku wyników na
dzień 31.12.2006 r. oraz informacji dodatkowej za rok 2006 i przekazanie do Sądu
Rejonowego w Poznaniu XXII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
5) Uchwałę nr 5/2007 Rady i Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A.
Komeńskiego w Lesznie z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia programu
działania Rady i Zarządu Fundacji na 2007 r.

Z inicjatywy Fundacji i współpracy z Zarządem PCK w Lesznie studenci są aktywnymi
wolontariuszami PCK i pomagają PCK w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych dla
dzieci niepełnosprawnych i oddają krew.
Fundacja posiada konto bankowe w Banku PEKAO S.A. o/Leszno.
5.1 W roku 2007 r. Fundacja na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
pozyskała łączne środki w wysokości 56.656,59 zł
Na powyŜsze przychody składają się:
• wpłaty w formie darowizny PZU S.A. Inspektorat w Lesznie
7.149,00 zł
• odsetki bankowe
11,27 zł
• Urząd Skarbowy – zwrot podatku za 2006 r.
477,00 zł
16.919,32 zł
• wpłaty na rzecz organizacji poŜytku publicznego, jaką jest Fundacja
• Urząd Gminy Gostyń
4.000,00 zł
• „Astromal” Wilkowice
8.100,00 zł
• Bank PKO S.A. Warszawa
20.000,00 zł
W 2007 r. wpłat 1% podatku na rzecz organizacji poŜytku publicznego jaką jest Fundacja
dokonały 153 osoby w większości pracownicy administracyjni i dydaktyczni Uczelni oraz
członkowie Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i sympatycy Uczelni.
5.2 W roku 2007 r. Fundacja wydatkowała kwotę 20.684,52 zł, z tego z wpłat uzyskanych
z 1% podatku 16.919,32 zł.
Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:
• zakup przez Fundację sprzętu dla Instytutu Politechnicznego PWSZ na kwotę 16.683,35 zł
w postaci:
1) miernika uniwersalnego SANNA PC 500
dla pracowni mechatronicznej
2.089,25 zł
2) projektora MP 612C do pracowni komputerowej
4.028,44 zł
3) urządzenia wielofunkcyjnego Brother MFC-9420 CN
do pracowni technik komputerowych
2.565,66 zł
4) programu komputerowego T-Flex CAD-3d
8.000,00 zł
Ogółem Fundacja w 2007 r. pomogła w doposaŜeniu w sprzęt Instytutu Politechnicznego
PWSZ na kwotę 16.638,35 zł
•
1)
2)
3)
4)

pomoc finansową dla Koła Naukowego Pedagogów Społecznych przy Instytucie Nauk
Edukacyjnych wydatkowano 3.761,77 zł przeznaczając środki na:
materiały dydaktyczne do prowadzenia warsztatów
na VII Konferencji Młodych Pedagogów
1.083,97 zł
koszulki dla uczestników konferencji
„Młody pedagog we współczesnym świecie”
2.026,43 zł
295,66 zł
Konferencję „Barokowej” w Rydzynie
Dzień Wiosny dla dzieci specjalnej troski
w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Lesznie
355,71 zł

Ponadto do rozchodów ogółem zalicza się prowizję za przelewy w kwocie 32,00 zł oraz za
wykonanie zdjęć dla potrzeb Fundacji 207,40 zł.

6. W 2007 r. Fundacja nie poniosła Ŝadnych kosztów związanych z działalnością
gospodarczą, poniewaŜ takiej działalności nie prowadziła.
Środki finansowe Fundacji na koncie na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 105.239,46 zł.
7.1 Fundacja działa wyłącznie społecznie. Nie zatrudnia Ŝadnych osób i nie przewiduje
zatrudnienia. Obsługa działalności administracyjno-prawnej wykonywana jest społecznie
przez Sekretarza Zarządu Fundacji, sprawy finansowe prowadzi społecznie Skarbnik
Zarządu Fundacji. śadnych nagród, premii względnie innych świadczeń nie wypłacano.
7.2 Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała Ŝadnych poŜyczek i nie nabywała
obligacji i akcji poniewaŜ nie nabywała Ŝadnych nieruchomości. W okresie
sprawozdawczym Fundacja nie uzyskała Ŝadnych przychodów finansowych z budŜetu
państwa. Fundacja nie przeznaczała środków na realizację celów statutowych (czynsze,
opłaty telefoniczne, itp.).
8. W 2007 r. Fundacja nie prowadziła Ŝadnych zadań zleconych przez podmioty państwowe
i samorządowe.
9. Fundacja nie rozlicza się z budŜetem z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych,
poniewaŜ nie zachodziła taka potrzeba.
10. Sprawy róŜne:
1) w Uczelni w gablocie będącej do dyspozycji Rady i Zarządu Fundacji zamieszczane
są bieŜące informacje z działalności Fundacji oraz wykaz przekazanego przez
darczyńców sprzętu do laboratoriów Instytutów Uczelni i zakupionego sprzętu
z wpłat 1% podatku przekazanego na rzecz Fundacji posiadającej status organizacji
poŜytku publicznego,
2) załoŜony został album ze zdjęciami z posiedzeń Rady i Zarządu Fundacji, na których
utrwalono waŜniejsze momenty z działalności Fundacji, a w szczególności
przekazanie przez darczyńców sprzętu do laboratoriów Instytutów PWSZ,
3) załoŜona została i prowadzona jest księga pamiątkowa darczyńców sprzętu i środków
finansowych przekazanych na konto Fundacji,
4) opracowane i zatwierdzone przez Radę sprawozdania są zamieszczane na stronie
internetowej www.pozytek.gov.pl prowadzonej przez Departament PoŜytku
Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
5) za zgodą kierownictwa Uczelni załoŜona została strona internetowa o treści „Fundacja
na Rzecz Rozwoju PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” z własnym adresem
internetowym www.fundacja.pwsz.edu.pl będącej częścią strony głównej Uczelni.
Na ww. stronie zamieszczane są informacje o działalności Fundacji,
6) Rada i Zarząd Fundacji utrzymują ścisły kontakt z mediami informując społeczeństwo
o Uczelni, perspektywach jej rozwoju i podejmowanych inicjatywach,
11. W 2007 r. Fundacja nie była objęta kontrolą. Sprawozdanie z działalności Fundacji
zostało opracowane w układzie określonym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji
(Dz.U. Nr 50 z 2001 r., poz. 529) oraz § 3 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych
jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
(Dz.U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.).

Sprawozdanie finansowe za rok 2007 było przedmiotem posiedzenia Rady i Zarządu Fundacji
w dniu 7 marca 2008 r. Rada Fundacji podjęła Uchwałę nr 1/2008 w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2007, bilansu, rachunku wyników na dzień
31.12.2007 r. oraz informacji dodatkowej za rok 2007.

