
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      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 2021-09-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. BYDGOSZCZ

Powiat M. BYDGOSZCZ

Ulica AL. OSSOLIŃSKICH Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość BYDGOSZCZ Kod pocztowy 85-930 Poczta BYDGOSZCZ Nr telefonu 605175464

Nr faksu E-mail biuro@bsm-aic.pl Strona www www.bsm-aic.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-11-29

2020-07-31

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 09135556000000 6. Numer KRS 0000067399

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

Sławomir Bar Prezes TAK

Marta Zakrzewska VICEPREZES TAK

Krzysztof Wiśniewski Sekretarz 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

Piotr BADZIĄG członek TAK

Paweł FIJAŁKOWSKI członek TAK

Patryk MIZIUŁA członek TAK

BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A'PAULO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz 
działalność charytatywna w oparciu o naukę św. Wincentego a Paulo. 
Oprócz wydawanych posiłków (są wydawane wyłącznie osobom 
trzeźwym) podopieczni mogą również uzyskać wparcie w pomocy w 
poszukiwania pracy, pisania CV. Stowarzyszenie świadczy również pomoc 
terapeutyczną, psychologiczną i medyczną. Osoby wykluczone otoczone 
są wsparciem oraz szczególną opieką w okresie zimowym. Na ten czas 
uruchamiamy noclegownię, która funkcjonuje blisko sześć miesięcy. W 
sezonie 2020/2021 skorzystało z niej około 200 osób i była ona 
adoptowana z byłej Kaplicy Akademickiej. Podstawowym warunkiem 
przebywania na noclegowni jest trwanie w trzeźwości, co dla większości 
jest trudne w fazie długofalowej ze względu na powracający głód 
alkoholowy czy narkotykowy. Większość podopiecznych nie wytrzymuje 
presji i łamiąc regulamin, musi opuścić teren w którym otrzymuje 
schronienie. Jest to zgodne z zasadami regulaminu wewnętrznego oraz 
zasad postępowania w chorobie alkoholowej.
W czasie działania noclegowni otrzymywali również pomoc lekarza, 
pielęgniarki a także fizjoterapeuty. Często są to osoby nieubezpieczone. W 
takich wypadkach szukamy alternatywy czyli współpracujemy z Miejskimi 
Ośrodkami Pomocy Społecznej, w których załatwiamy formalności 
dotyczące pomocy w ubezpieczeniach oraz dla osób niepełnosprawnych 
poszukujemy miejsca w Domach Opieki Społecznej. W ubiegłym roku do 
DPS-ów trafiły dwie osoby. Ścieżka pomocy każdej osobie jest 
indywidualna i dostosowywana do potrzeb i możliwości. Nikomu nie 
odmawiamy pomocy. Nasi podopieczni mieli okazję przeżyć Święta 
Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy i jak sami twierdzą, nigdy albo dawno 
nie czuli się tak bezpiecznie i poczuli klimat rodzinny. Ważne jest, aby 
miejsca, w które trafiają, wytworzyły w nich poczucie bezpieczeństwa i 
przynależności do grupy. Jest to integralną częścią ich powrotu do 
społeczeństwa. Wśród podopiecznych kilka osób zdecydowało się na 
wznowienie lub rozpoczęcie nauki w szkołach dla dorosłych, co zaowocuje 
większą szansa na otrzymanie wymarzonej pracy. Aktualnie trwa remont 
pomieszczeń, w których zostaje otwarta noclegownia z prawdziwego 
zdarzenia. Oprócz sypialni i toalet będą gabinety specjalistyczne, z których 
usług bezpłatnie będą mogły bezdomni oraz osoby o najniższych 
dochodach. Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowania programu 
terapeutycznego, który będzie obowiązkowy dla każdego podopiecznego 
w noclegowni. Działania resocjalizacyjno -terapeutyczne są niezbędne do 
zmiany ich myślenia i zachowań. Często są to zachowania roszczeniowe i 
nastawione wyłącznie na branie bez zaangażowania własnego. Wdrażamy 
również indywidualne ścieżki terapeutyczne i pomoc psychologiczną. W 
przyszłości być może nawet ośrodek leczenia terapii uzależnień i nie tylko 
od alkoholu czy narkotyków. XXI wiek przynosi nowe wyzwania, a 
szalejąca pandemia doprowadza do kolejnych kryzysów na płaszczyznach 
duchowych, materialnych i interpersonalnych. W czasie codziennego 
wydawania posiłków pojawiają się nowe twarze. Okazuje się, że 
nagminnie tracą pracę albo zostają oszukani przez pracodawców, tracą 
mieszkania itd. Nagłe pojawienie się na ulicy bez domu jest dla nich 
szokiem i nie mają pojęcia, gdzie mogą uzyskać pomoc i wsparcie. Często 
o pomocy w Bazylice dowiadują się „pocztą pantoflową”.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Kuchnia dla ubogich – od stycznia do lipca wydano około 500/600 
posiłków dziennie stacjonarnie, a także 52 posiłki zawożone indywidualnie 
do osób starszych i samotnych;  
- wydano 153 tys 216 obiadów
- wydano 37 ton 325 kg żywności  (chleb, warzywa, owoce, produkty o 
przedłużonym terminie ważności, ryby, kurczaki KFC)  – umowa z Bankiem 
Żywności i Caritas w ramach projektu spiżarnia
W ramach oferty realizacji zadania publicznego organizowana przez 
Wojewodę Kujawsko Pomorskiego – wydział polityki społecznej zł 
- wydano - 57 ton odzieży
- wydano - 11 kompletów mebli , 2 kuchenek gazowych, 8 tapczanów, 22 
fotele, 6 lodówek.
- wydano – 1 tona 456 kg środków higieny osobistej 
- wydano prawie 1560  kołder, kocy i śpiworów na zimę oraz 46 kurtko -
śpiworów
Przekazaliśmy 30 materacy do schroniska dla sióstr Albertynek oraz 300 
szt. pościeli i ręczników dla emigrantów oraz łózka i stoliki 35 szt.

Lekarz - przyjmowanie ubogich i potrzebujących:
Lekarz rodzinny, Lekarz urolog, Lekarz chirurg, Lekarz ginekolog, Lekarz 
dermatolog

Apteka  - Leki wydane dla około 850 osób, środki ochrony osobistej: 
rękawiczki, maseczki, środki dezynfekujące. 
Ilość osób przyjętych przez lekarzy-452

Prawnik:  Obsługa prawna - przyjętych 165 osób

Dofinansowania: 
- Wakacji dla dzieci i młodzieży 27 osób (4 500zł)
- Woda, gaz i prąd dla biednych 32 osoby

Wincentyński  Dom Miłosierdzia im Św. Małgorzaty a La Coque ul. 
Nasypowa 24 b  – interwencyjny dla zagrożonych rodzin zwłaszcza kobiet i 
dzieci. (aneks)

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)

nie dotyczy

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

800

0

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

CELEM STOWARZYSZENIA JEST POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W
TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB ORAZ
DZIAŁANOŚĆ CHARYTATYWNA W OPARCIU O NAUKĘ ŚW.WINCENTEGO A'PAULO.

Kuchnia dla ubogich – od stycznia do lipca wydano około 500/600 posiłków dziennie stacjonarnie, a także 52 posiłki zawożone 
indywidualnie do osób starszych i samotnych;  
- wydano 153 tys 216 obiadów
- wydano 37 ton 325 kg żywności  (chleb, warzywa, owoce, produkty o przedłużonym terminie ważności, ryby, kurczaki KFC)  – 
umowa z Bankiem Żywności i Caritas w ramach projektu spiżarnia
W ramach oferty realizacji zadania publicznego organizowana przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego – wydział polityki 
społecznej zł 
- wydano - 57 ton odzieży
- wydano - 11 kompletów mebli , 2 kuchenek gazowych, 8 tapczanów, 22 fotele, 6 lodówek.
- wydano – 1 tona 456 kg środków higieny osobistej 
- wydano prawie 1560  kołder, kocy i śpiworów na zimę oraz 46 kurtko -śpiworów
Przekazaliśmy 30 materacy do schroniska dla sióstr Albertynek oraz 300 szt. pościeli i ręczników dla emigrantów oraz łózka i 
stoliki 35 szt.

Lekarz - przyjmowanie ubogich i potrzebujących:
Lekarz rodzinny, Lekarz urolog, Lekarz chirurg, Lekarz ginekolog, Lekarz dermatolog

Apteka  - Leki wydane dla około 850 osób, środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki, środki dezynfekujące. 
Ilość osób przyjętych przez lekarzy-452

Prawnik:  Obsługa prawna - przyjętych 165 osób

Dofinansowania: 
- Wakacji dla dzieci i młodzieży 27 osób (4 500zł)
- Woda, gaz i prąd dla biednych 32 osoby

Wincentyński  Dom Miłosierdzia im Św. Małgorzaty a La Coque ul. Nasypowa 24 b  – interwencyjny dla zagrożonych rodzin 
zwłaszcza kobiet i dzieci. 

kuchnia dla ubogich, 
ogrzewalnia,
pomoc psychologa, medyczna i prawna
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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) 245 853,15 zł

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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 charytatywnej

Stowarzyszenie Miłosierdzia w Bydgoszczy, 
prowadzone przez Księży Misjonarzy, prowadzi 
działania zapobiegające wykluczeniu 
społecznemu oraz udziela wsparcia na wielu 
poziomach. Oprócz wydawanych posiłków (są 
wydawane wyłącznie osobom trzeźwym) 
podopieczni mogą również uzyskać wparcie w 
pomocy w poszukiwania pracy, pisania CV. 
Stowarzyszenie świadczy również pomoc 
terapeutyczną, psychologiczną i medyczną. 
Osoby wykluczone otoczone są wsparciem oraz 
szczególną opieką w okresie zimowym. Na ten 
czas uruchamiamy noclegownię, która 
funkcjonuje blisko sześć miesięcy.

88.99.z 0,00 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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0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 30 000,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 245 853,15 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

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 215 848,15 zł

2.4. Z innych źródeł 5,00 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

30 000,00 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

w 
tym:

0,00 zł

82 834,15 zł

100 000,00 zł

33 014,00 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 88 430,20 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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: 157 422,95 zł 0,00 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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

157 422,95 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

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

88 430,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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. 0,50 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)

0,00 etatów

5 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

20 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)

17 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

10 osób

7 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 9 200,00 zł

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

9 200,00 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)

0,00 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)  

0,00 zł

8 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)

25 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 15 osób

10 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

5 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 9 200,00 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 9 200,00 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

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

1 nazwa-dotacji-tutaj-- pomoc ubogim Wydziału Polityki Społecznej 
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Bydgoszczy

30 000,00 zł

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

3 600,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-14 10



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

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)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Sławomir Bar, Marta Zakrzewska, 
Krzysztof Wiśniewski Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-09-14
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