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Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Fundacji „AKME”  

za 2015 rok 
 

Nazwa Fundacji – Fundacja „AKME” 

Siedziba i adres – 62-006 Kobylnica, Bogucin ul. Grzybowa nr 4  

Numer NIP – 777 323 81 50  

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 14.03.2014 

numer KRS - 0000499852 

Numer REGON – 302700614 

 

I. Dane dotyczące członków zarządu i rady Fundacji (imię i nazwisko według 

aktualnego w okresie sprawozdawczym wpisu w rejestrze sądowym)  

Zarząd Fundacji: 

W 2014 Zarząd Fundacji „AKME” działał w następującym składzie:  

Paweł  Skalik– prezes Zarządu 

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu nie uległ zmianie.  

 

Rada Fundacji: 

W okresie sprawozdawczym skład Zgromadzenia nie uległ zmianie:  

Iwona Wojtanowska i Grzegorz Wojtanowski 

II. Celem Fundacji jest: 

Celem działania Fundacji jest: 

 

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych; 

2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

3. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

4.  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

5. działalności charytatywnej; 

6. ochrony i promocji zdrowia; 

7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

10.      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
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11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

12.  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

13.  wypoczynku dzieci i młodzieży; 

14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

15. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

16.  turystyki i krajoznawstwa; 

17.  porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

18. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami; 

19. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka; 

20. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

21. promocji i organizacji wolontariatu; 

 

 

Cele te Fundacja może realizować poprzez: 

 

• Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług 

wspierających samodzielność obywateli. PKD 94.99 Z 

• Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie. PKD 94.99 Z 

• Działalność oświatową, edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 85.60.Z 

• Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

PKD 94.99 Z 

• Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych 

dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności 

człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce 

społecznej. PKD 94.99 Z 

• Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie 

pojętym poradnictwie obywatelskim. PKD 94.99 Z 

• Popularyzację idei mediacji rodzinnej i społecznej. PKD 94.99 Z 

• Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie 

w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. PKD 94.99 Z 

• Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży  

z rodzin najbiedniejszych. PKD 88.99.Z 

• Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej oraz 

propagowanie  postaw przedsiębiorczych poprzez organizowanie szkoleń, 

konferencji, spotkań, wydawanie biuletynów informacyjnych, 

gromadzenie danych. PKD 94.99 Z 

• Konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo dla przedsiębiorców 

wspierające podmioty gospodarcze.  85.60.Z 

• Ochrona i promocja zdrowia. 88.99.Z 

• Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 88.99.Z 
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• Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem. PKD 88.99.Z 

• Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz 

równych praw kobiet i mężczyzn. PKD 94.99 Z 

• Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. PKD 

94.99 Z 

• Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. PKD 88.99.Z 

• Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. PKD 94.99 Z 

• Promocja i organizacja wolontariatu. PKD 94.99 Z 

• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. PKD 94.99 Z 

• Upowszechnianie i ochrona praw konsumenta. PKD 94.99 Z 

• Udzielanie wielostronnego wsparcia kobietom w zakresie poprawy ich 

sytuacji na rynku pracy. PKD 94.99 Z 

• Ograniczanie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób 

narażonych na wykluczenie społeczne, do wejścia na rynek pracy, 

utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego. 

PKD 94.99 Z 

• Wzrost umiejętności i przygotowanie kadry i pracowników zatrudnionych 

w sektorach decydujących o perspektywach rozwojowych regionów. 

85.60.Z 

• Doskonalenie systemu elastycznego reagowania szkół, uczelni i placówek 

kształcenia zawodowego na zmieniające się potrzeby rynku pracy. 85.60.Z 

• Zwiększanie efektywności kształcenia ustawicznego, w zakresie 

dostosowania osób dorosłych do wymagań rynku pracy. 85.60.Z 

• Przeciwdziałanie bezrobociu oraz ograniczanie zjawiska długotrwałego 

bezrobocia i jego przyczyn. PKD 94.99 Z 

• Poprawa poziomu przygotowania zawodowego i mobilności osób 

niepełnosprawnych na rynku pracy. PKD 94.99 Z 

• Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i instytucji 

publicznych. PKD 94.99 Z 

• Animowanie środowiska lokalnego. PKD 94.99 Z 

• Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami. PKD 94.99 Z 

• Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 

finansowo organizacje pozarządowe. PKD 94.99 Z 

• Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 Ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). PKD 

94.99 Z 

Działalność wyżej określona może mieć charakter zarówno nieodpłatny, jak  

i odpłatny. 
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Opis działalności statutowej: 

 

Fundacja AKME zarejestrowana została w KRS z dniem 14.03.2014r. Fundacja 

zrealizowała wiele przedsięwzięć, kierowanych do osób młodszych, osób starszych, 

osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych czy też podmiotów ekonomii społ. i ich 

otoczenia. Fundatorami są Iwona Wojtanowska (z zawodu księgowa, kierownik Klubu 

Integracji Społecznej w Komornikach w latach 2013-14) i Grzegorz Wojtanowski 

(prawnik, właściciel kancelarii prawnej GIW Grzegorz Wojtanowski, ekspert  

w dziedzinie ekonomii społecznej). Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji pełni Paweł Skalik 

pedagog, specjalista w dziedzinie edukacji medialnej i technologii informatycznych, 

posiadający sześcioletnie doświadczenie w pracy w projektach, w tym 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Funkcję dyrektora Fundacji pełni 

Grzegorz Wojtanowski. 

Fundacja AKME jest organizacją pozarządową realizującą, szczególnie na terenie 

Wielkopolski, przedsięwzięcia społeczne służące przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu, w tym przede wszystkim rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

integracji osób niepełnosprawnych. Niezwykle ważna w działaniach Fundacji jest 

ekonomia społeczna – osiąganie celów społecznych metodami gospodarczymi. Uważamy 

ją za jeden z najważniejszych i najskuteczniejszych sposobów walki ze skutkami 

niepełnosprawności, bezrobociem, uzależnieniami itd. Fundacja prowadzi  

w Wielkopolsce Sieć Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Fundacja doradza, szkoli 

i pomaga założyć podmioty ekonomii społecznej (m.in. Spółdzielnie Socjalne, 

przedsiębiorstwa społeczne non-profit), zapewnia usługi prawne i doradztwo. Fundacja 

AKME jest współzałożycielem (50%) Słupeckiej Spółdzielni Socjalnej zatrudniającej 95 

osób (w tym 94 osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym). 

Działamy również na obszarach wiejskich pomagając mieszkańcom wsi w zakładaniu 

własnych organizacji obywatelskich. Od początku naszej działalności prowadzimy 

poradnictwo prawne i obywatelskie na terenie Wielkopolski dla osób 

niepełnosprawnych i bezrobotnych.  

Fundacja AKME jest organizacją pozarządową cieszącą się zaufaniem społecznym, która 

w swej działalności ściśle współpracuje z administracją samorządową: m.in.: 

Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki 

Społecznej w Poznaniu, Powiatem Słupeckim, Powiatem Kaliskim, Burmistrzem Miasta  

i Gminy Okonek, realizując zadania współfinansowane ze środków publicznych.  

Fundacja AKME prowadzi działalność gospodarczą, przynoszącą zyski. Prowadzimy 

działalność szkoleniową, doradztwa zawodowego, psychologicznego i prawnego. 

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Poznaniu: 2.30/00152/2014 oraz do Krajowego Rejestru Podmiotów Prowadzących 

Agencje Zatrudnienia nr rejestru: 10987. W okresie sprawozdawczym Fundacja 

uzyskała akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej uzyskując Status Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. 
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Stały zespół Fundacji AKME liczy osiem osób: dwie pracujące na etat, pięć na umowy 

cywilnoprawne (w zależności od potrzeb – psycholog, doradca zawodowy, specjaliści ds. 

przedsiębiorczości i marketingu), trzy osoby pracują społecznie - wolontariat. 

Księgowość Fundacji AKME zlecona jest firmie zewnętrznej. Fundacji AKME posiada 

wynajęte pomieszczenia biurowo-szkoleniowe o powierzchni 17m2 (w Bogucinie)  

i 24m2 (w Poznaniu), wyposażone w 4 komputery, w tym 3 przenośne - notebooki  

z nowoczesnym oprogramowaniem oraz z dostępem do Internetu, skaner, drukarkę, 

kserokopiarkę, telefon/fax stacjonarny, projektor multimedialny, telewizor 50 cali, 

meble biurowe. 

 

III. Działania Fundacji  

W okresie sprawozdawczym Fundacja „AKME” zrealizowała następujące działania: 

1. Projekt „Znajdź zatrudnienie II” adresowany był do 40 osób niepełnosprawnych, 

nie posiadających zatrudnienia, zamieszkałych w powiatach: złotowskim  

i chodzieskim. Celem głównym projektu było podniesienie poziomu aktywności 

społecznej i zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

Zadanie realizowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego  

ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego. Wartość zadania to 59.480,00 PLN; VIII- XI 2015. 

2. V REGIONALNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „WIELKOPOLSKA RODZINA  

W OBIEKTYWIE” celem było promowanie pozytywnych relacji  

w rodzinach, których członkiem jest osoba z niepełnosprawnością. Konkurs 

skierowany był do mieszkańców Województwa Wielkopolskiego. Zadanie 

realizowane w formie wspierania realizacji zadania publicznego ze środków 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wartość zadania to 36.800,00 PLN. 

VI- XI 2015. 

3. Projekt „Silne organizacje obywatelskie - szansą rozwoju regionu” realizowany  

w ramach PO FIO 2015. Projekt zakładał wsparcie podmiotów III sektora  

z  powiatów : Złotowskiego, Pilskiego, Chodzieskiego i Wągrowieckiego poprzez 

następujące działania: 

- nieodpłatne szkolenia dla 50 pracowników/współpracowników /wolontariuszy  

(w tym co najmniej 50% kobiet) z co najmniej 25 podmiotów III sektora (w tym 

min. 20 % prowadzących działalność na rzecz osóbniepełnosprawnych,  

- stworzenie kompleksowej infrastruktury pomocowej w ramach centrum 

wsparcia III sektora,  

- wsparcie doradcze księgowej, specjalisty ds. pozyskiwania funduszy na 

działalność (min. w zakresie PO FIO, ASOS, EFS oraz innych funduszy 

europejskich) oraz prawnika dla co najmniej 25 podmiotów III sektora.  

Wartość zadania to 61.121,00 PLN. X – XII 2015.  

 

IV. Promocja  

Fundacja „AKME” prowadzi stronę internetową pod adresem http://fundacja-akme.pl/  

oraz profil na Facebooku https://www.facebook.com/pages/Fundacja-

AKME/1478765565693815?fref=ts  

 

V. Działalność gospodarcza  
 
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 
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1. 85.59.B -  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

2. 85.60.Z  -  działalność wspomagająca edukację; 

3. 85.59.A  -  nauka języków obcych 

4. 90.04.Z  -  działalność obiektów kulturalnych.; 

5. 82.30.Z   - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;   

6. 93.29.Z   - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

7. 96.09.Z   - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

8. 58.11.Z -  wydawanie książek; 

9. 58.12.Z -  wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); 

10. 58.13.Z -  wydawanie gazet; 

11. 58.14.Z -  wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 

12. 58.19.Z -  pozostała działalność wydawnicza 

 

W okresie sprawodawczym Fundacja AKME w ramach działaności gospodarczej 

przeprowadziła poniższe działania: 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile opracowanie „Powiatowej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Pilskiego na lata 2016 – 

2022”. Wartość zadania to 12.300,00 PLN. 

• Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych – 

„Organizacja i przeprowadzenie seminarium nt. integracji sektora NGO  

w subregionie Kaliskim, Konińskim i Pilskim; wartość zadania to 6.000,00 PLN. 

• Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku - przeprowadzenie 

szkoleń dla młodzieży szkolnej dot. profilaktyki uzależnień; wartość zadania  

to 3.500,00 PLN. 

• Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku – przygotowanie 

materiałów i promocja dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wartość 

zadania to 2.999,99 PLN. 

 

VI. Informacja o uzyskanych przychodach 

Fundacja „AKME” uzyskała przychody:  176.783,52 PLN 

      - z działalności statutowej   - 176.783,52 

      - darowizny    - 0,00 

- przychody finansowe  -   0,00        

- pozostałe przychody  - 0,00 

  

 

Informacja o poniesionych kosztach:  232.393,30 PLN 

- zużycie materiałów i energii -      8.183,96 PLN 

- koszty ogólnoadministracyje -   108.719,97 PLN 

- pozostałe koszty   -  115.489,37 PLN 

 

 

a) Wynagrodzenia, premie, nagrody. 

W okresie sprawozdawczym nagród i premii nie wypłacano, natomiast osoby 

zatrudnione otrzymały wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i  umów 

cywilnoprawnych (w ramach realizowanych projektów) w wysokości 100.502,27 zł 

brutto. 
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b) Udzielone i zaciągnięte pożyczki – W okresie sprawozdawczym nie udzielono ani 

nie zaciągnięto pożyczek.  

c) Zawarte umowy zlecenia – W  2015 r. w ramach projektów wyżej wymienionych 

zawarto 14 umów cywilnoprawnych.  

d) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  

Fundacja „AKME” posiada dwa rachunki bankowe w banku:  

- Raiffeisen Polbank: 

Salda na dzień 31.12.2015 r. wynosiły: 

• 35 1750 0012 0000 0000 2594 6488 -    14.151,57 zł 

• 44 1750 0012 0000 0000 2632 7148 -         0,00 zł 

- Ludowy Bank Spółdzielczy 

Saldo na dzień 31.12.2015 r. wynosiły: 

• 10 8543 0000 2001 1005 0549 0001 -   57,00 zł 

 

      e) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji 

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – W okresie 

sprawozdawczym nie nabyto akcji, udziałów ani obligacji.  

f) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz kwoty wydatkowane na to nabycie 

– W okresie sprawozdawczym nie nabyto nieruchomości.  

g) Nabyte pozostałe środki trwałe – W okresie sprawozdawczym nie nabyto 

pozostałych środków trwałych.  

h) Wartość aktywów ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzanych dla celów statystycznych wynosi 17.980,17 zł. 

i)  Wartość zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych wynosi – 70.401,53 zł. 

j) Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy. 

 

VII.  Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych      

Informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych – zobowiązania      podatkowe 

za 2015r. zostały zapłacone w całości w 2015 r.  

 - Deklaracja podatkowa w podatku dochodowym od osób prawnych PIT- 8 została 

złożona w ustawowym terminie tj. do dnia 31.03.2016 r. 

  - Deklaracja podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT-4R została 

złożona w ustawowym terminie do dnia 31.01.2016 r. 

 

VIII. Zatrudnienie w Fundacji 

Fundacja „AKME” w 2015 roku zatrudniała dwoje pracowników na umowę  

o pracę oraz osoby zatrudnione w ramach poszczególnych projektów  

na podstawie umów o dzieło lub umów zleceń. 

 

IX. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli. 

 



Strona 8 z 8 
 

X. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zmieniła siedziby. Fundacja AKME 

prowadzi biuro w Poznaniu przy ul. Naramowickiej 172.                                                                                                                             

 

XI. W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji przyjął następujące uchwały:  

a) Uchwała zarządu Fundacji „AKME” Nr 01/01/2015  z dn. 5 stycznia 2015  

o przyznaniu nagrody za 2014 rok. 

b) Uchwała zarządu Fundacji „AKME” Nr 02/01/2015  z dn. 26 stycznia 2015  

w sprawie przyznania Panu Kamilowi Kołodziejczykowi pomocy finansowej  

na pokrycie kosztów rehabilitacji. 

 

XII. W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji przyjęła następujące uchwały:  
 

a) Uchwała nr 1/06/2015 Rady Fundacji AKME z siedzibą w Bogucinie ul. Grzybowa 

4, 62-006 Kobylnica z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Fundacji AKME za rok 2014. 

 

                                                                                                       


