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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-02-25

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. WŁOCŁAWEK

Powiat M. WŁOCŁAWEK

Ulica BOJAKOWSKIEGO Nr domu 5 Nr lokalu 

Miejscowość WŁOCŁAWEK Kod pocztowy 87-800 Poczta WŁOCŁAWEK Nr telefonu 668229622

Nr faksu E-mail fhumanitarna@tlen.pl Strona www www.fundacja.wloclawek.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-06-11

2004-03-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 91090047500000 6. Numer KRS 0000019217

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

Barbara Lewandowska Prezes TAK

Jerzy Lewandowski Wiceprezes 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

Izabela Walczak Prezes Rady Nadzorczej TAK

Stefan Kwiatkowski Członek TAK

Grzegorz Walczak Członek TAK

FUNDACJA HUMANITARNA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego 
w sferze zadań publicznych, między innymi w zakresie:
1) Pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
2) Działalności charytatywnej
3) Ochrony i promocji zdrowia
4) Działań na rzecz osób niepełnosprawnych
5) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania  
6) Wypoczynku dzieci i młodzieży w połączeniu z turystyką i 
krajoznawstwem
7) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
8) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
9) Ekologii i ochrony zwierząt
Statut przewiduje łącznie 33 nieodpłatne cele pożytku publicznego 
zarejestrowane w KRS, ale w 2020 roku, zrealizowano 9 zadań publicznych

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje cele pożytku publicznego poprzez działalność na rzecz 
ogółu społeczeństwa lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że 
grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację 
życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. Fundacja na swej 
stronie internetowej, w siedzibie Fundacji, informuje ogół społeczeństwa o 
celach działalności statutowej, formach realizacji, zasadach przyznawania 
pomocy.
Zarząd fundacji podejmuje decyzje o udzieleniu pomocy na podstawie 
analizy zgłaszanych podań/wniosków.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

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

104

9

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

Rok 2020 to rok szczególny z uwagi na światową pandemię koronawirusa (COVID-19).
Mimo trudnych warunków funkcjonowania - masowe zakażenia ludności, wysoka śmiertelność, lockdowny (#zostań w domu), 
maseczki, praca zdalna, środki dezynfekujące - Fundacja podobnie jak w latach poprzednich - zachowując środki ostrożności - 
współpracowała z rodzicami niepełnosprawnych dzieci, dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, domami dziecka, szpitalem, 
hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, rodzinami które z powodu chorób i zdarzeń losowych znalazły się w niedostatku, uczniami 
i studentami, klubem sportowym dla dzieci, miejskim ośrodkiem pomocy rodzinie, z innymi fundacjami i stowarzyszeniami.
Zarząd podejmował decyzje dotyczące realizacji celów statutowych, które wywołały skutki finansowe w postaci bezpośrednich 
zakupów, refinansowania, dofinansowania, wypłaty stypendiów.
Fundacja w 2020 roku:
- dofinansowała szpital kupując maseczki ochronne w związku z COVID-19 
- dofinansowała hospicjum kupując koncentratory tlenu w związku z COVID-19
- dofinansowała przedszkole publiczne kupując lampy odkażające w związku z COVID-19
- dofinansowała szkołę podstawową kupując środki dezynfekujące w związku z COVID-19
- zakupiła laptop i drukarkę dla dzieci uczących się zdalnie w związku z COVID-19
- pomogła rodzinom w trudnej sytuacji życiowej kupując opał na zimę, żywność na Boże Narodzenie, udzielono zapomóg 
losowych chorym osobom 
- finansowała leczenie, zakup leków i pampersów, rehabilitację, wizyty psychologiczne i psychiatryczne, badania laboratoryjne, 
zakup okularów, butów ortopedycznych, biletów PKP, noclegów matek w klinikach, zakup baterii do aparatów słuchowych, 
usługi opiekuńcze świadczone na rzecz chorych dzieci, zakup ciśnieniomierza pompy glikemicznej i sensora (urządzenie do 
pomiaru cukru we krwi) dla 7 letniego dziecka z cukrzycą insulino zależną, zakup paneli ochronnych na ścianę dla dziecka z 
Autyzmem walącego głową w mur dla rozładowania emocji 
- sfinansowała pobyt w Domu Opieki dla Osób Starszych 35 letniej kobiety, której matka była poddana operacji
- dofinansowała zakup ortez na nogi i pionizatora dla 16 letniego dziecka niepełnosprawnego
- dofinansowała zakup podnośnika dla 72 letniej osoby niepełnosprawnej
- sfinansowała zakup poduszki przeciwodleżynowej 53 letniej osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim
- dofinansowała zakup wózka inwalidzkiego wyposażonego w modułowy system rehabilitacyjny dla 19 letniego 
niepełnosprawnego dziecka
- sfinansowała zakup okularów dla dzieci z domu dziecka 
- sfinansowała transport dzieci na zawody sportowe (styczeń 2020) 
- finansowała zakup pomocy dydaktycznych dla uczącej się młodzieży
- finansowała stypendia dla uczącej się młodzieży
- dofinansowała zimowy i letni wypoczynek dla dzieci z domów dziecka (kolonie zimowe i letnie, tygodniowy rejs statkiem 
Pogoria)  
- finansowała kastrację kotów dziko żyjących, zakup dla nich karmy, leczenie weterynaryjne
- sfinansowała leczenie psów i kotów w schronisku dla zwierząt
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Finansowanie zakupu leków, pampersów, 
rehabilitacji, wizyt lekarskich psychologicznych i 
psychiatrycznych, biletów PKP, noclegów matek 
w klinikach. Zakup baterii do aparatów 
słuchowych, okularów, butów ortopedycznych. 
Zapłata za usługi opiekuńcze świadczone na 
rzecz chorych dzieci. Zakup paneli ochronnych 
na ścianę dla dziecka z Autyzmem. Zakup 
ciśnieniomierza, pompy glikemicznej i sensora 
(urządzenie do pomiaru cukru we krwi) dla 7 
letniego dziecka z cukrzycą insulino zależną. 
Zapłata za pobyt w Domu Opieki dla Osób 
Starszych 35 letniej kobiety niepełnosprawnej. 
Zakup ortez i pionizatora dla 16 letniego dziecka 
niepełnosprawnego. Zakup podnośnika dla 72 
letniej osoby niepełnosprawnej. Zakup poduszki 
przeciwodleżynowej 53 letniej osobie na wózku 
inwalidzkim. Dofinansowanie zakupu wózka 
inwalidzkiego wyposażonego w modułowy 
system rehabilitacyjny dla 19 letniego chłopca.

88-10-Z 81 695,79 zł

2 ochrona i promocja zdrowia

Zakup dla szpitala maseczek ochronnych w 
związku z COVID-19. Zakup dwóch 
koncentratorów tlenu dla hospicjum w związku z 
COVID-19.
Fundacja od wielu lat współpracuje ze szpitalem 
i Hospicjum Domowym. 
Co roku wspiera głównie Hospicjum w zakupach 
najpotrzebniejszych urządzeń służących chorym 
jak np. materace przeciwodleżynowe, 
koncentratory tlenu, kaniule nosowe,  łączniki 
przewodów tlenowych, oksymetry, 
ciśnieniomierze, podpórki kołowe z ławeczką 
pompy infuzyjne, torby pielęgniarskie, aparat 
pod EKG, wózek pod defibrylator.

86-90-E 16 207,61 zł

3 wypoczynek dzieci i młodzieży

Sfinansowanie kolonii zimowych w Białym 
Dunajcu, wakacji letnich na Kaszubach dla dzieci 
z domu dziecka. W jednym z ośrodków 
wypoczynkowych były tylko dzieci z jednego 
domu dziecka, tak by zachowane były warunki 
sanitarne związane z Covid-19. 
Sfinansowanie wakacyjnego tygodniowego rejsu 
statkiem Pogoria dla dzieci z domu dziecka.
Fundacja wspiera domy dziecka w wielu 
potrzebach od wielu lat. Corocznie 
dofinansowuje letni i zimowy wypoczynek 
dzieci, rajdy rowerowe. obozy. Dzieci zwiedzają 
Polskę od morza do Tatr. Fundacja pomaga w 
zakupach pomocy dydaktycznych, zakupach 
odzieży zimowej. Finansuje wizyty lekarskie i 
zakup okularów leczniczych.

94-99-Z 15 740,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 280 216,90 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 280 216,90 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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, 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 243 245,51 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 34 202,00 zł

2.4. Z innych źródeł 2 769,39 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 150 208,70 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 172 486,87 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 180 144,87 zł 172 486,87 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

180 144,87 zł 172 486,87 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 na rzecz osób niepełnosprawnych 78 322,59 zł

2 na rzecz ochrony zdrowia 15 607,61 zł

3 na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży 14 990,00 zł

4 na rzecz pomocy społecznej rodzinom i osobom w niedostatku 12 679,79 zł

1 Amelka 14 553,55 zł

2 Beata 11 223,74 zł

3 Szymon 5 200,00 zł

4 Krzysiu 7 076,00 zł

5 Jakub 4 824,30 zł

6 Marta 2 500,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

7 237,00 zł

26 965,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 100 072,03 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

9 006,00 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

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.
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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)

1 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. 0,50 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)

0,12 etatów

1 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

0 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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 przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 20 358,98 zł

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

20 358,98 zł

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

0,00 zł

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

1 029,91 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

666,67 zł

0 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

12 358,98 zł

12 358,98 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 8 000,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 20 358,98 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Wynik kontroli - ocena pozytywna.
 
Od 2020 roku panuje światowa pandemia koronawirusa zwanego COVID – 19. 
COVID – 19  wywarł wpływ na wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Rząd wprowadził zakaz 
prowadzenia niektórych działalności. Nastąpił spadek na wiele dóbr i usług. Najbardziej pokrzywdzona grupa 
społeczna w 2020 roku to osoby niepełnosprawne - z powodu COVID-19 zamknięte ośrodki rehabilitacyjne, brak 
turnusów usprawniających dzieci i dorosłych, operacji... na którą to działalność Fundacja wydatkuje najwięcej 
środków finansowych (>50%).

22 lata
działalności Fundacji
1998-2020

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Barbara Lewandowska
Jerzy Lewandowski Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewoda Kujawsko-Pomorski 1

2021-02-25
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