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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. BYDGOSZCZ

Powiat M. BYDGOSZCZ

Ulica BOŁTUCIA Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość BYDGOSZCZ Kod pocztowy 85-796 Poczta BYDGOSZCZ Nr telefonu 52 32 34 810

Nr faksu 52 32 34 811 E-mail sekretariat@wiatrak.org.pl Strona www www.wiatrak.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-10-02

2004-03-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 09315516700000 6. Numer KRS 0000175233

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

Wojciech Przybyła Prezes Zarządu TAK

Tomasz Klafetka Członek Zarządu TAK

Michał Biechowski Członek Zarządu TAK

Ewa Raj Członek Zarządu 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

Jan Andrzejczak Przewodniczący Rady 
Nadzorczej

TAK

Ewa Martyniuk Członek Rady Nadzorczej TAK

Katarzyna Kołtuniuk Członek Rady Nadzorczej TAK

FUNDACJA "WIATRAK"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

a) działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, poprzez uczestnictwo i 
organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych 
wraz z ich finansowaniem;
b) rozpowszechnianie kultury i sztuki jako dziedzin życia społecznego; 
c) promowanie sztuki i jej wartości wychowawczych;
d) inspirowanie do podejmowania niekonwencjonalnych działań 
dotyczących kultury i sztuki; 
e) rozwijanie wiedzy o kulturze i sztuce; 
f) udzielanie wsparcia utalentowanej młodzieży i dzieciom w uprawianiu 
wszelkich dziedzin z zakresu kultury, sztuki, nauki, turystyki i sportu; 
g) organizowanie oraz udzielanie pomocy w doskonaleniu warsztatu 
artystycznego; 
h) promocja kultury i sztuki w środowisku osób niepełnosprawnych jako 
jednej z form rehabilitacji; 
i) kultywowanie zwyczajów i tradycji polskich i kultury europejskiej; 
j) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz ubogich, ludzi 
starszych, chorych i samotnych, osób niepełnosprawnych i specjalnej 
troski, rodzin wielodzietnych niepełnych i dysfunkcyjnych, bezrobotnych, 
dzieci i młodzieży; 
k) propagowanie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, 
nikotynizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom; 
l) prowadzenie opieki zdrowotnej; 
m) prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej; 
n) działalność w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki aktualnych 
zagrożeń cywilizacyjnych;  
o) działalność naukowo – dydaktyczna; 
p) działalność oświatowo – wychowawcza; 
q) działalność prorodzinna; 
r) aktywizacja środowiska do własnego rozwoju w różnych dziedzinach; 
s) wspieranie innych organizacji realizujących podobne cele jak Fundacja; 
t) działanie na rzecz ochrony środowiska i życia ekologicznego; 
u) organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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a) organizowanie zajęć warsztatowych w zakresie kultury i sztuki dla dzieci 
i młodzieży;  
b) organizowanie i prowadzenie spotkań tematycznych, klubów 
dyskusyjnych, warsztatów, sympozjów i konferencji oraz ich finansowanie; 

c) organizowanie wszelkich imprez artystycznych i sportowych oraz ich 
finansowanie; 
d) sponsorowanie i promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w 
zakresie kultury, sztuki, nauki; 
e) pracę z uczniem szczególnie uzdolnionym; 
f) organizowanie i sponsorowanie wyjazdów na imprezy kulturalne oraz 
artystyczne; 
g) organizowanie konkursów i innych form twórczych 
rozpowszechniających kulturę, sztukę, sport i rekreację oraz ich 
finansowanie; 
h) finansowanie zakupu sprzętu artystycznego, naukowego i sportowego 
dla uzdolnionych dzieci i młodzieży; 
i) organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i trudnych środowisk (zajęcia w 
świetlicy terapeutycznej, wyjazdy rekreacyjne, zajęcia sportowe); 
j) organizowanie pracowni, kół, sekcji, zespołów, klubów z różnych 
dziedzin; 
k) powoływanie drużyn sportowych; 
l) organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 
m) organizowanie turystyki krajowej i zagranicznej; 
n) działalność wydawniczą; 
o) organizowanie i prowadzenie doradztwa w zakresie porad 
psychologiczno-pedagogicznych, psychiatrycznych i prawnych, konsultacji i 
terapii z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, terapii zaburzeń 
rozwojowych, przezwyciężania trudności wychowawczych itp.; 
p) prowadzenie telefonu zaufania; 
q) prowadzenie grup terapeutycznych, socjoterapeutycznych i grup 
wsparcia; 
r) prowadzenie punktu informacji o sektach i nowych ruchach religijnych. 
 
Cele Fundacji realizowane są między innymi przez Centrum Kultury Katolic

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiatrak” - W zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy Fundacji „Wiatrak” 
brało udział 33 seniorów. Uczestnicy spotykali się na cotygodniowych wykładach, warsztatach i spotkaniach tematycznych m.in. 
z zakresu: zdrowia i kosmetologii, sportu, kultury, literatury, sztuki, historii, geografii. Oprócz tematów naukowych seniorzy brali 
również udział w audycjach muzycznych, spotkaniach towarzyskich i grach planszowych. Zostały również zorganizowane 
wycieczki oraz spotkania okolicznościowe. 

Klub Seniora - Program operacyjny: RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020, Oś priorytetowa: RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie: RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i 
społecznych  Poddziałanie: RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych, Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Projekt realizowany jest przez Fundację „Wiatrak” w partnerstwie z 
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Działania projektowe skierowane są do grupy 20 osób (kobiet i 
mężczyzn) niesamodzielnych, w tym starszych i z niepełnosprawnościami.  W ostatnim roku realizowane były zajęcia grupowe 
obejmujące: terapię zajęciową, muzykoterapię, trening ekonomiczny oraz jako działanie uzupełniające II śniadania . 
Rehabilitacja była realizowana zarówno poprzez gimnastykę grupową, w której aktywnie uczestniczyli wszyscy członkowie 
Klubu Seniora, jak też poprzez zajęcia indywidualne z wykorzystaniem zakupionego sprzętu według stałego tygodniowego planu 
zajęć. W ich trakcie seniorzy byli poddawani działaniom z zakresu fizjoterapii oraz fizykoterapii, adekwatnym do stanu zdrowia. 
Działania    z zakresu terapii zajęciowej zostały przygotowane w tygodniowych blokach tematycznych. W tym czasie poruszano 
tematykę z zakresu m.in. funkcjonowania mózgu, pracy nad koncentracją, ćwiczeń językowych, rozwoju funkcji logiczno-
pamięciowych, manualnych                 i społecznych. Ponadto uczestnicy brali udział w różnych wydarzeniach okolicznościowych 
np. w ramach wymiany międzypokoleniowej odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka, Andrzejki, Wigilia Klubowa, 
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Audycja muzyczna w wykonaniu artystów Filharmonii Pomorskiej. Seniorzy korzystali z biblioteki społecznej,  wzięli udział w 
seansie filmu „Kogel-Mogel 3" w kinie Helios, oraz uczestniczyli       w przedstawieniu operowym „Fallstaff” w Opera Nova. 
Odbyła się również wycieczka do Golubia-Dobrzynia, Szafarni i Torunia. Uczestnicy Klubu Seniora wykazali się bogatą wiedzą, 
zrozumieniem i bardzo dużym doświadczeniem w zajęciach międzypokoleniowych zorganizowanych z dziećmi i młodzieżą. 

VIII Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych fART – Projekt współfinansowany ze środków PFRON. Od maja do listopada 
osoby niepełnosprawne przygotowywały się do udziału w konkursie „fART”. Poprzez przygotowywane prace osoby 
niepełnosprawne miały możliwość rozwoju kreatywności, umiejętności twórczych i społecznych w kierunku sprawniejszego 
funkcjonowania  w społeczeństwie, zwiększenia wiary we własne siły i możliwości twórcze oraz nabycia umiejętności 
pozytywnej autoprezentacji. Upowszechnianie różnorodnej twórczości kulturalnej osób niepełnosprawnych wśród 
społeczeństwa osiągnięto poprzez  przegląd form scenicznych, który był otwarty dla wszystkich zainteresowanych oraz wystawę 
prac, którą można było obejrzeć w Domu Jubileuszowym - siedzibie Fundacji „Wiatrak”. Hasło festiwalu brzmiało „Bądź moim 
Przyjacielem”.
Festiwal obejmował 7 kategorii: malarstwo, rękodzieło, fotografia, twórczość literacka, taniec, teatr, muzyka. W pierwszych 
czterech kategoriach uczestnicy przesyłali prace konkursowe,                z których jury wyłoniło laureatów. Natomiast trzy 
kategorie sceniczne (taniec, teatr, muzyka) były rozpatrywane w dwóch etapach, z których drugi – przegląd form scenicznych na 
scenie sali widowiskowej Fundacji „Wiatrak” – był także okazją do upowszechnienia różnorodnych talentów osób 
niepełnosprawnych oraz ich integracji ze społeczeństwem. W Domu Jubileuszowym zostały zaprezentowane prace osób 
niepełnosprawnych – uczestników konkursu tak, aby wszyscy zaproszeni goście mogli zapoznać się z dorobkiem ich twórczości. 
Wystawę można było obejrzeć do końca grudnia 2019 r.  Koncert Galowy to wieczór wieńczący festiwal i pracę, jaką osoby 
niepełnosprawne i ich opiekunowie włożyli w przygotowania. Jury przyznało nagrody        w dwóch kategoriach: 1. 
niepełnosprawność intelektualna oraz sprzężona z intelektualną, 2. inne typy niepełnosprawności. Ogólnie           w Festiwalu 
przyznano 12 pierwszych miejsc, 14 drugich miejsc, 12 trzecich miejsc, 16 wyróżnień i 1 Grand Prix. 
Gościem Koncertu Galowego był zespół Małe TGD – profesjonalny zespół dziecięcy, wykonujący muzykę pop z chrześcijańskim 
przesłaniem. Małe TGD promowało swoją najnowszą płytę „Wyspa Skarbów”, ale nie zabrakło także hitów z ich pierwszego 
albumu „Góry do Góry”. Piosenki z całą paletą nowoczesnych brzmień i rytmów rozruszały słuchaczy w każdym wieku. 
Zaprezentowany program artystyczny niesamowicie ubogacił uczestników koncertu i stał się miłym i atrakcyjnym elementem 
tego wyjątkowego wieczoru. Młodzi artyści nawiązali wyjątkowy kontakt z publicznością, a zwłaszcza osobami 
niepełnosprawnymi, zachęcając do wspólnego śpiewania, a nawet tańca.     Koncert Galowy miał miejsce w Bazylice Matki 
Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy. Po koncercie uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.
W festiwalu wzięło udział 795 uczestników w wieku od 8 do 88 lat z 15 województw. Liczba nadesłanych prac wyniosła 602 (w 
kategorii malarstwo – 194 prace konkursowe, w kategorii fotografia – 73 prace, twórczość literacka – 86 prac, 172 rękodzieła, 
wpłynęły 23 nagrane przedstawienia teatralne, 45 wystąpień muzycznych, 9 pokazów tanecznych). Kilka osób wzięło udział 
jednocześnie w 2 kategoriach i kilka w 3 kategoriach konkursowych.

Projekt Interart 6 – Projekt współfinansowany z PFRON celem projektu jest zwiększenie samodzielności dla osób 
niepełnosprawnych poprzez wzrost kompetencji społecznych oraz rozwój umiejętności życiowych z wykorzystaniem między 
innymi arteterapii, psychoterapii           i socjoterapii. W czasie od 01.01.2019 do 31.12.2019 łącznie udzielono 3781 godzin 
wsparcia dla 55 osób. Zajęcia świetlicowe (1688 godzin) prowadzone były w godzinach przedpołudniowych, by mogły z nich 
skorzystać osoby, które nie uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Zajęcia odbywały się systematycznie i miały na celu 
naukę kreatywnego myślenia, integrację uczestników, wzmaganie procesu budowania relacji koleżeńskich. Stwarzały także 
okazję do wypróbowania i wyćwiczenia nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności, szczególnie 
interpersonalnych takich jak: asertywność, szacunek dla drugiego człowieka, podejmowanie decyzji, szukanie wsparcia i 
pomocy. Zajęcia z arteterapii (1149 godzin) prowadzone były w godzinach popołudniowych – muzyka, plastyka, teatr – miały na 
celu pobudzić kreatywność wrodzoną, umożliwić odniesienie sukcesu i satysfakcji oraz budować poczucie siły wewnętrznej. 
Poprzez wykonywanie różnego prac manualnych uczestnicy wzmacniali swoją sprawność. Zajęcia psychoterapeutyczne (246 
godziny) – ich zadaniem była nauka radzenia sobie z chorobą i jej ograniczeniami, nauka samodzielnego zaspokajania potrzeb 
życiowych i społecznych. Zastosowano elementy psychoedukacji i treningi umiejętności społecznych. Zajęcia socjoterapeutyczne 
(309 godzin) miały charakter spotkań grupowych, których celem było poznawanie mechanizmów uzależnień,  uczenie się 
pełnienia określonych ról społecznych               i rozwiązywania konfliktów między ludźmi.  Zajęcia ruchowe (82 godzin)  - Nordic 
Walking. Ich celem było obniżenie stresu i lęku, regulowanie emocji, pobudzanie zachowania optymistycznego, rozwijanie 
umiejętności i realizowanie własnych pomysłów.   Zajęcia fizjoterapii i fizykoterapii (199 godziny). Celem tych zajęć była 
poprawa sprawności osób niepełnosprawnych, rozwijanie, utrzymywanie       i przywracanie maksymalnych zdolności 
ruchowych. Zwalczanie bólu i zwiększenie siły mięśniowej. Uczestnicy projektu mieli stały kontakt   z psychologiem, który 
wspierał ich poprzez diagnozę i monitorowanie aktywności.  Wyjścia do miejsc kultury i rekreacji ( 108 godzin) m.in.: do 
biblioteki, kina, opery, teatru. W prowadzeniu zajęć terapeutów wspierali wolontariusze. Dzięki współpracy kadry prowadzącej 
zajęcia nasi podopieczni czuli się bezpiecznie i komfortowo. 
Międzynarodowy wolontariat – goszczenie wolontariuszy z różnych krajów europejskich i wysyłanie Polaków do różnych 
europejskich państw w ramach Programu Erasmus+ i nowego Programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Goszczeni 
wolontariusze mieli okazję poznać polską kulturę i tradycje poprzez integrację z wolontariuszami krajowymi, lekcje języka 
polskiego oraz przez włączenie się w wydarzenia organizowane przez Fundację „Wiatrak” (festyny, spotkania świąteczno-
okolicznościowe itp.). Promowali wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności i prowadzili spotkania tematyczne 
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prezentujące dziedzictwo kulturowe Europy.
Projekt długoterminowy “Young and Active”. Zakończył się długoterminowy projekt wolontariatu Programu Erasmus+, który 
obejmował pracę 8 wolontariuszy: 2 z Hiszpanii, 2 z Portugalii, 3 z Rumunii i 1 z Włoch. Wolontariusze wzięli udział w 
długoterminowym projekcie, który trwał 12 miesięcy. Pracowali na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w Centrum Kultury 
Katolickiej „Wiatrak”, w Przedszkolu „Pod Sosnami”, w Przedszkolu „U Karolka” oraz z osobami niepełnosprawnymi w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej „Wiatrak”. Celem projektu było wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży, podnoszenie i 
zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji oraz przedsiębiorczości. Nabyte doświadczenie społeczne i zawodowe będzie 
mogło być wykorzystywane w ich życiu osobistym oraz pomoże w znalezieniu odpowiedniej pracy. Wolontariusze przybliżali 
swoim podopiecznym dziedzictwo kulturowe Europy, aby zaszczepić w nich poczucie przynależności do Wspólnoty Europejskiej. 
W czasie prezentacji medialnych zapoznali wszystkich odbiorców działań projektowych z historią, geografią            i kulturą 
swoich krajów. W ramach tego projektu zorganizowaliśmy wiele interaktywnych spotkań w różnych placówkach oświatowych, 
Klubie Seniora Wiatrak. Podczas tych spotkań wolontariusze promowali ideę wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności, 
dzięki temu została pogłębiona wiedza na temat Unii Europejskiej oraz Programu Europejskiego Korpusu Solidarności wśród 
społeczności lokalnej. Efektem projektu był wzrost osobowościowy wolontariuszy oraz rozwój ich kompetencji. 
Projekt krótkoterminowy „Europodwórka 9”. Wzięło w nim udział 10 wolontariuszy: 3 z Armenii, 2 z Bułgarii, 1 ze Słowenii, 2 z 
Turcji           i 2 z Ukrainy. Projekt odbył się na przełomie lipca, sierpnia i trwał 6 tygodni. Był to kolejny cykl spotkań kulturalno-
oświatowych prowadzonych na fordońskich podwórkach przez wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności wraz z 
krajowymi wolontariuszami. Zagraniczni goście zapoznali dzieci, młodzież oraz wszystkich odbiorców działań z historią, 
geografią i dziedzictwem kulturowym swoich krajów. Uczyli podstawowych zwrotów grzecznościowych w ich językach ojczystych 
oraz przygotowali gry i zabawy. Promowali aktywny wypoczynek oraz wolontariat, zwłaszcza międzynarodowy. Polscy 
wolontariusze pomagali w tłumaczeniu tych spotkań. Zagraniczni goście wzięli też udział w programie „Region pełen lata” 
emitowanym przez Telewizję Bydgoszcz. 
Projekt krótkoterminowy „Hej kolęda, kolęda!” - od 12 listopada do 22 grudnia 2019 r. gościliśmy 11 wolontariuszy 
Europejskiego Korpusu Solidarności: 5 z Portugalii, 3 z Hiszpanii, 2 z Rumunii i 1 z Włoch. Wypełniając tradycję śpiewania kolęd 
zagraniczni goście przygotowali międzynarodowe kolędy i prezentacje na temat tradycji Bożonarodzeniowych swoich krajów. 
Wesoły śpiew dotarł w naszym regionie do Hospicjum, Szkół, Regionalnego Centrum Onkologii, Klubów Seniora, Domu Księży 
Emerytów itd. Wspólne śpiewanie międzynarodowych kolęd tworzyło poczucie solidarności i więzi społecznej oraz pomagało w 
odkrywaniu tego, co nas łączy jako wspólnotę europejską. Wolontariusze pomogli także zorganizować Bożonarodzeniowy 
Jarmark Świętego Mikołaja w Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”, na którym również zaśpiewali międzynarodowe kolędy. 
Projekt przyczynił się do rozwoju kompetencji i umiejętności przez uczestników projektu. Pomógł im ponadto w przełamywaniu 
barier językowych i nauczył pracy w zespole.
Projekt długoterminowy Take the best from volunteering;. We wrześniu, jako organizacja wspierająca wysłaliśmy Panią 
Agnieszkę Wierzchoń do Czech, gdzie przez 12 miesięcy odbywała wolontariat w ramach Programu Erasmus+ w Organizacji 
Středisko volného času Déčko; mieszczącej się w przygranicznym Náchodzie. Wolontariuszka prowadziła lekcje języka 
angielskiego i polskiego w Organizacji, Technikach, Szkole Podstawowej, Urzędzie Pracy oraz pomaga przy organizacji różnego 
rodzaju wydarzeń kulturalnych, sportowych, czy promujących unijne programy dla młodych ludzi.
Projekt długoterminowy “Intergenerational Solidarity”. W październiku pojechał na wolontariat do Portugalii Teodor 
Świątkowski z Łowicza. Wolontariusz bierze udział w projekcie wolontariatu w ramach Programu Europejskiego Korpusu 
Solidarności. Teodor pomaga w opiece        i organizowaniu czasu osobom starszym z gminy Oeiras w Centrum Opieki Społecznej 
“Centro Social Paroquial de São Julião da Barra”.

Wiatrakowa Przestrzeń Kultury – Głównym celem zadania jest upowszechnianie różnych form kultury wśród mieszkańców 
Bydgoszczy, szczególnie wśród mieszkańców Fordonu. W uczestnikach kształtowana była potrzeba stałego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym,                  a poprzez różnorodność form artystycznych, obcowanie widzów z kulturą miało charakter 
wszechstronny. Podczas wydarzeń kulturalnych rozpowszechniana była nauka świętego Jana Pawła II. Przeprowadzone 
wydarzenia stały się okazją, żeby wyjść z domu, spotkać się, oderwać od codziennych obowiązków, od telefonu i komputera i 
doświadczyć nowych wrażeń artystycznych oraz wypełnić wolny czas. Dzięki realizacji projektu możliwa była integracja 
społeczeństwa lokalnego, wzmocnienie więzi społecznych. W okresie od maja do grudnia 2019 roku zrealizowano: wydarzenie 
słowno-muzyczne z okazji 99. rocznicy urodzin Jana Pawła II, 4 poranki muzyczne dla dzieci i rodziców,       3 koncerty muzyki 
klasycznej dla różnych grup odbiorców,  koncert muzyki współczesnej, 5 spotkań Wiatrakowego Klubu Filmowego. 
W wymienionych wydarzeniach łącznie udział wzięło około 950 osób.

Poradnia „Wiatrak” - dyżury specjalistów: psychologa, prawników, naprotechnologa, psychiatry. Łącznie z porad skorzystały 153
 osoby. 

Klub Integracji Społecznej „Wiatrak” – pomoc w wypełnianiu rocznych zeznań podatkowych ( 1327 PIT-ów). 

Warsztat Terapii Zajęciowej „Wiatrak” – rehabilitacja społeczna i zawodowa 35 osób niepełnosprawnych (19 kobiet, 16 
mężczyzn) w wieku od 25 do 51 lat o umiarkowanym (5 osoby) i znacznym (30 osób) stopniu niepełnosprawności w ramach 7 
pracowni terapeutycznych: plastycznej, gospodarstwa domowego, krawieckiej, ogrodniczej, rękodzieła, stolarskiej, kulturalno-
teatralnej.  
Zastosowane formy pracy terapeutycznej: aerobik, arteterapia, biblioterapia,  choreoterapia, dogoterapia, edukacja zdrowotna, 
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estetoterapia, filmoterapia, fizjoterapia, hortikuloterapia, ludoterapia, muzykoterapia, profilaktyka prozdrowotna, rehabilitacja 
zawodowa, socjoterapia, sport amatorski, trening ekonomiczny, higieny osobistej, komunikowania się, poruszania się w 
środowisku, umiejętności praktycznych, społecznych, szkolnych, wsparcie psychologiczne.  
Udział uczestników w imprezach integracyjnych, okolicznościowych, wycieczkach, plenerach, warsztatach, szkoleniach:  treningi 
(ekonomiczne, poruszania się w środowisku, zakupy dla poszczególnych pracowni), wyjścia do muzeum i kina, wycieczka do 
Jarosławca,  Gdańska, udział w kiermaszach świątecznych, Między warsztatowy Konkurs Umiejętności Osób Niepełnosprawnych, 
zabawa andrzejkowa, spotkanie wigilijne.
Udział uczestników w konkursach i zawodach: Udział w szkoleniach w Klubie Integracji Społecznej, Warsztaty plastyczne w MDK 
nr 5, XVI Między warsztatowy Konkurs Umiejętności Osób Niepełnosprawnych ,,Moja Ojczyzna-Polska ’’, VIII Toruńska Olimpiada 
Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, Przegląd piosenki religijnej „Cecyliada”
Wyroby powstałe w pracowniach, prezentowane na wystawach, aukcjach, przekazywane zaprzyjaźnionym osobom i 
instytucjom, wystawiane w pracowniach i wykonywane prace: różnego rodzaju potrawy i przetwory, oprawa uroczystości 
okolicznościowych, obsługa zmywarki, pralki automatycznej, segregacja prania i nauka jego rozwieszania, segregacja odpadów, 
dbałość o teren zielony wokół WTZ, sadzenie i hodowanie ziół i kwiatów w doniczkach oraz warzywniku ogrodowym, ozdoby i 
stroiki świąteczne i okolicznościowe, dekoracje       z materiałów wtórnych, kartki okolicznościowe, ozdobne butelki, bukiety 
kwiatowe z waty szklanej i juty, wysiew nasion do kiełkownika, świece, obrazki malowane na szkle, ceramika, podkładki pod 
kubek i wydmuszki zdobione techniką decupage, ramki zdobione, choinki        z piór, szyszek itp., bombki akrylowe 3D, bombki 
pamiątkowe ze zdjęciem, stroiki do świec, bukiety z darów natury, pudła ozdobne do przechowywania, wyroby z wikliny 
papierowej, mydełka glicerynowe, prasowanie obrusów, koszul, fartuszków, zajączki materiałowe, koszyczki filcowe, filcowe 
torebki na prezenty, sakiewki, sowy, anioły z koralików, biżuteria, kwiaty ze wstążek, wyroby wykonane ze sklejki (anioły, 
serduszka), podkładki pod kubki, renowacja stolika kawowego, stoliki na kółkach ze skrzynek ogrodowych, breloczki do kluczy, 
mapa Polski ze sklejki, prace powstałe za pomocą techniki linorytu,  prace malarskie i rysunkowe, ozdabianie bombek, wyrobów 
ceramicznych, ozdoby świąteczne z gliny, maski z masy papierowej, figurki z masy gipsowej, gliny, modeliny, malowanie na szkle, 
organizacja wyjść, dekoracje sali na imprezy okolicznościowe, przygotowywanie dyplomów, tworzenie kroniki warsztatowej, 
pisanie pism    w imieniu uczestników WTZ, tworzenie podziękowań dla gości, aktualizacja informacji o WTZ na portalu 
społecznościowym, wizytówki, identyfikatory, sprzątanie i odśnieżanie terenu wokół budynku WTZ, sprzątanie pomieszczeń 
WTZ, pielęgnacja roślin, uprawa ogródka doświadczalnego, reperacja sprzętu i narzędzi, ozdabianie pomieszczeń WTZ własnymi 
wyrobami, wystawienie „Jasełek”. 

Przedszkole Niepubliczne „U Karolka” – pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość 
wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Celem 
przedszkola jest także wychowanie dzieci w duchu moralności katolickiej w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II.      W 
minionym roku ilość dzieci w grupie przedszkolnej nie była stała. Grupa przedszkolna liczyła od 17 do 25 dzieci. Większość z nich 
to dzieci w młodszym wieku przedszkolnym. Przez cały 2019 wszystkie dzieci uczestniczyły w zajęciach dodatkowych takich jak: 
zajęcia ekologiczne, rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna, oraz katecheza. Dzieci miały również systematyczne 
spotkania z logopedą. Grupa była zróżnicowana pod względem wiekowym, tworząc jednak zgrany zespół. Dzieci starsze 
uwrażliwiały się na potrzeby młodszych kolegów i koleżanek, natomiast dzieci młodsze stawały się bardziej samodzielne 
obserwując zachowanie starszych przedszkolaków. Dzieci stanowiły bardzo aktywny zespół. Małymi krokami dążyły do 
samodzielności i odpowiedzialnego podejmowania różnych działań. 

ŚWIETLICA PINOKIO - Realizacja projektu „Świetlica PINOKIO” pozwoliła na osiągnięcie w pełni celu głównego, którym jest 
zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwej opieki 
edukacyjno–wychowawczej i kompensacyjnej, umożliwiającej wszechstronny rozwój ich osobowości. Prowadzone były 
różnorodne zajęcia tematyczne, podczas których uczestnicy nabywali umiejętności twórczego wykorzystywania swojego czasu 
wolnego. Wychowankowie pracowali w zespołach i kilkuosobowych grupach, co pomogło w budowaniu relacji rówieśniczych, w 
rozwijaniu prawidłowych postaw społecznych, nawiązywaniu współpracy.  Proponowane zajęcia i zabawy, szczególnie, te, który 
angażowały wszystkie zmysły, pozwalały na rozładowanie stanów negatywnych, jednocześnie wyzwalając i umacniając 
pozytywne emocje. Oddziaływanie pozytywnymi bodźcami prowadziło do osiągnięcia pożądanych zmian i jednocześnie 
wytyczało dalszą drogę, którą chcemy kontynuować, by zmiany te były coraz trwalsze. Prowadzone były także zajęcia 
indywidualne, rozwijające osobiste zdolności  i umiejętności.  W Świetlicy zatrudnionych było        4 wychowawców i 
koordynator zadania, przeprowadzono 600 godzin zajęć: socjoterapeutycznych, opiekuńczo –wychowawczych                   
 i relaksujących dla dzieci i młodzieży. Pomocą podczas zajęć służyli wolontariusze. 
Zadanie było realizowane w pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć świetlicowych. 
Jest to duża sala rekreacyjna, oraz małe pomieszczenie do zajęć indywidualnych. 
Sala wyposażona jest w piłkarzyki, cymbergaj, poduchy relaksacyjne, komputery, gry edukacyjne, sprzęt multimedialny.                
          W pomieszczeniach świetlicowych znajduje się również zaplecze kuchenne, korytarz z toaletą i łazienką. W zajęciach 
Świetlicy Pinokio wzięło udział 30 osób w wieku od 6 do 15 lat, zamieszkujących miasto Bydgoszcz, a szczególnie bydgoską 
dzielnicę Fordon. Zostało przeprowadzonych 48 stacjonarnych warsztatów profilaktyczno–edukacyjnych, zorganizowano 11 
wyjść/wyjazdów integracyjno– edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zrealizowano 7 dodatkowych spotkaniach 
kulturalno–integracyjnych.

Przegląd kolęd i pastorałek „Aniołowie się radują” odbył się 10.01. 2019 roku. Wpłynęły 83 zgłoszenia. W konkursie wzięło 
udział 
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78 solistów, 2 duety oraz 3 zespoły z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Zgłoszenia/nagrania były zbierane do 19 
grudnia 
2018 r. Następnie z każdej kategorii wiekowej (od klas IIII do ponadgimnazjalnych) wybrano najlepszych, którzy wzięli udział w 
przeglądzie oraz koncercie finałowym - do drugiego etapu w sumie zakwalifikowało się 46 utworów (45 solistów oraz jeden 
zespół). Jury wyłoniło z każdej kategorii wiekowej 3 pierwsze miejsca oraz 2 wyróżnienia. Przesłuchania oraz koncert finałowy 
odbyły się w sali widowiskowej Fundacji “Wiatrak”. W Sali gościliśmy blisko 200 osób.

Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” – Realizowało zajęcia w ramach projekt „Akademia Twórczego Rozwoju”. Wsparcie to 
umożliwia dzieciom i młodym ludziom rozwój swoich pasji      i uzdolnień, doskonali ich zainteresowania oraz dąży do 
najważniejszego aspektu, jakim jest zdobywanie i przyswajanie przez dzieci nowej wiedzy. Realizuje się to poprzez czynne 
uczestnictwo w zajęciach, kołach zainteresowań, spotkaniach i konkursach. Prowadzone były zajęcia pozalekcyjne w ramach 23 
sekcji zajęciowych w 6 tematycznych pracowniach. 
Od stycznia do czerwca 2019 roku prowadziliśmy zajęcia w 6 pracowniach i 18 sekcjach. 
W okresie od września do grudnia zajęcia prowadzone były w 6 pracowniach (muzyczna, taneczna, sztuk plastycznych, sportu, 
językowa, naukowa), powstały 22 sekcje zajęciowe. Wszystkie utworzone zostały w taki sposób, aby poziom nauczania był 
dopasowany do wieku, stopnia zaawansowania i oczekiwań młodych uczestników, co zaowocowało zdobywaniem przez nich 
nowych umiejętności i praktycznej wiedzy. Zajęcia odbywały się regularnie od poniedziałku do soboty w godzinach zarówno 
przedpołudniowych, jak i popołudniowych. Większość zaplanowanych zajęć dla dzieci i młodzieży spotkała się z dużym 
zainteresowaniem. W okresie 01.01. 2019 - 31.08. 2019 r. liczba uczestników zajęć stałych wyniosła: 430 osób (w tym 8 mam z 
dziećmi w Klubie Młodych Mam oraz 18 stałych wolontariuszy GPS + 34 osoby pomagające przy większych wydarzeniach). W 
okresie od 1.09. 2019 - 31.12. 2019 r. na zajęcia uczęszczały: 463 osoby (w tym  7 mam z dziećmi w grupie Młodych Mam i 12 
wolontariuszy GPS, dodatkowo w działania wolontariatu włączały się dzieci i młodzież z poza „Wiatraka” w ilości około 20 osób). 
W okresie całego 2019 roku 837 osób wzięło udział w spotkaniach, balach oraz wydarzeniach z Cyklu „Rodzina to jest Siła”. 
Uczestnicy wszystkich zajęć i wydarzeń mieli okazję nabyć wiele nowych umiejętności, dostali szansę odkrywania własnych 
talentów i pasji.

Wolontariat GPS – grupa wolontariatu, która działa już od 12 lat. Ideą wolontariatu jest niesienie bezinteresownej pomocy tym, 
którzy jej potrzebują. Jednocześnie w czasie wykonywanych zadań wolontariusze sami zdobywają określone umiejętności i 
doświadczenie. Założeniem Grupy Wolontariatu GPS jest wspieranie wiatrakowych zadań, poszerzanie swoich zdolności, 
uczenie się odpowiedzialności i życia wg trzech wartości: gotowość, przyjaźń i służba, a także codzienna praca nad sobą. 
Działania wolontariatu GPS  w 2019 rok to między innymi: kolędowanie w Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy wraz z młodzieżą 
ze wspólnoty 4don4Lord, pomoc w organizacji balu charytatywnego     
w Fundacji, przygotowanie wystawy pt. ,,Niezłomni ” w siedzibie Wiatraka, organizacja Drogi Krzyżowej ulicami Miasta 
pt. ,,Oto ja”, wraz z młodzieżą z innych wspólnot bydgoskich parafii i Młodzieżową Radą Programową Diecezji Bydgoskiej, 
organizacja XIX Dnia Papieskiego, przygotowanie VIII Bydgoskiej Karoliady.

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży:
 - półkolonie letnie 24-28.06. 2019 r. w godzinach 7:00-17:00, wzięło udział 22 uczestników. W ramach półkolonii oferowaliśmy 
poszczególne atrakcje: spotkanie ze specjalistą ds. tworzenia gier planszowych, wyjazd do Wioski Chlebowej w Janiej Górze, 
wycieczkę do Muzeum Czekolady w Toruniu, zawody sportowe i gry zespołowe.
- półkolonie letnie 01-05.07. 2019 r. w godzinach 8:00-16:00, wzięło udział 42 uczestników. W tym turnusie odbyły się animacje 
z grupą eventową „Funimki”. Dzieci razem z wychowawcami robiły eksperymenty chemiczne a następnie tworzyły eko-roboty, 
miały też miejsce zabawy w parku trampolin „Park17” oraz wycieczka do Parku Edukacyjnego Mikrokosmosu w Ujeździe.
- półkolonie letnie 05-09.08. 2019 r. w godzinach 8:00-16:00 – wzięło udział 42 uczestników.    Plan trzeciego turnusu półkolonii 
letnich obejmował wyjazd do Wioski „Maciejowa Dusza” w Macikowie, warsztaty zielarskie, wyjazd do Skłudzewa, warsztaty 
malarskie, wizytę                      w fabryce słodyczy. Uczestnicy mieli okazję na naukę alfabetu Braille’a oraz języka migowego, a 
także wizytę psa przewodnika. W ofercie był także pokaz klauna cyrkowca, animacje i zabawy na świeżym powietrzu oraz 
ognisko.
- półkolonie letnie 12-16.08. 2019 r. w godzinach 8:00-16:00 - wzięło udział 26 osób. Na uczestników czekało wiele atrakcji tj.: 
zajęcia        z iluzjonistą, zajęcia sportowe, spotkanie ze specjalistą ds. zdrowego żywienia, a także tworzenie zdrowego 
jadłospisu. Odbyły się również zajęcia poza Bydgoszczą, a w tym wycieczka do wioski Indian w Wymysłowie, zajęcia edukacyjne 
w tamtejszym dworku, wyjazd do Niewidzialnego Domu w Toruniu oraz rejs statkiem po Wiśle. Ponadto nie zabrakło gier i 
zabaw animacyjnych z wychowawcami                      i wolontariuszami.
- półkolonie letnie 19-23.08. 2019 r. w godzinach 8:00-16:00 – wzięło udział 30 uczestników. W przygotowanym programie 
turnusu znalazły się gry i zabawy animacyjne, zajęcia z wolontariuszami międzynarodowymi, podczas których uczestnicy 
poznawali flagi państw europejskich oraz tworzyli je w formie plastycznej. Harmonogram turnusu obejmował również 
edukacyjne seanse filmowe, zajęcia tematyczne z wychowawcami oraz wyjazd do Świata Labiryntów w Blizinach.
- półkolonie zimowe 14-18.01. 2019 r. wzięły udział 23 osoby. Każdy dzień turnusu realizowany był pod hasłem przewodnim tj.: 
„Integracyjny poniedziałek”, „Bajkowy wtorek”, „Środa zabaw i nauki”, „Artystyczny czwartek”, „Przyrodniczy piątek”. Uczestnicy 
półkolonii wzięli udział w szczegółowo przygotowanym programie. 
- półkolonie zimowe 21-28.01. 2019 r. wzięło udział 14 osób. Szczegółowo zaplanowany program obejmował liczne atrakcje. 
Uczestnicy mieli okazję odwiedzić bydgoską telewizję, Centrum Gier Planszowych Pegaz oraz Edukacyjną Zagrodę w Kozielcu. 
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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

35500

170

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Ponadto plan półkolonii zagwarantował aktywność animacyjno-kulturalną, dzięki przeprowadzeniu zajęć integracyjnych, 
animacyjnych z międzynarodowymi wolontariuszami, zajęć plastycznych oraz opierających się na tematyce teatralnej i 
reklamowej.

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

Prowadzenie  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  
"Wiatrak"  zajęć  artystycznych,  Nordic  Walking, 
 którego celem było obniżenie stresu i lęku 
regulowanie emocji, psychoterapii  i  
socjoterapii,  organizowanie  wyjść do  miejsc  
kultury  i  rekreacji,  spotkania okolicznościowe  
w  ramach  projektu  Interart . Zajęcia  były  
prowadzone  systematycznie  i  miały  na  celu  
pobudzenie  kreatywności,  wyćwiczenie  
nowych   sposobów  zachowania  oraz  nabycie 
nowych  umiejętności  podnoszenia  poziomu 
samodzielności.

92.31 F 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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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

2 promocja i organizacja wolontariatu

Goszczenie wolontariuszy z różnych państw 
europejskich. Wolontariusze przebywający w 
Fundacji dzielili się wiedzą na temat swojej 
kultury i państw. Pogłębiali swoją wiedzę na 
temat kultury i języków krajów Unii Europejskiej. 
Były prowadzone cykle spotkań z lokalną 
społecznością. Zagraniczni goście zapoznali 
dzieci i młodzież oraz wszystkich odbiorców 
działań z historią, geografią, i dziedzictwem 
kulturowym swoich krajów. Uczyli 
podstawowych zwrotów grzecznościowych w 
swoich językach ojczystych oraz przygotowywali 
gry i zabawy.

91.33 Z 1 690,70 zł

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

VIII Festiwal Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych "fART" Poprzez 
przygotowane prace osoby  niepełnosprawne  
miały   możliwość  rozwoju  kreatywności,  
umiejętności  twórczych i  społecznych w 
kierunku sprawniejszego funkcjonowania   w 
społeczeństwie.  Wiatrakowa  Przestrzeń  Kultury 
(m.in. poranki muzyczne w których uczestniczyły  
dzieci  wraz z  rodzicami,  koncerty,  Wiatrakowy 
Klub Filmowy),  Konkurs  kolęd  "Aniołowie  się 
radują" Konkurs  był podzielony  na  etapy 
przyznano  nagrody i wyróżnienia.

91.33 Z 27 058,51 zł
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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 dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Prowadzenie Przedszkola Niepublicznego 
"U Karolka" - pełni funkcję  opiekuńczą,  
wychowawczą  i kształcącą.  Zapewnia 
dzieciom możliwość  wspólnej  zabawy  i 
nauki  w  warunkach  bezpiecznych,  
przyjaznych  i  dostosowanych  do ich  
potrzeb  rozwojowych.  Celem  przedszkola  
jest  także  wychowanie dzieci  w duchu  
moralności katolickiej  w oparciu  o 
nauczanie  św. Jana  Pawła II. Został 
przygotowany  plac zabaw  dla dzieci w celu 
 uatrakcyjnienia miejsca oraz podniesienia 
poziomu i standardu przedszkola.

92.31 F 59 312,50 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wyjazdy, wycieczki, udział  uczestników  w  
imprezach   integracyjnych,  
okolicznościowych,  udział  w warsztatach i 
szkoleniach.  Zastosowanie  formy  pracy  
terapeutycznej  aerobik,  arteterapia,  
biblioterapia,  muzykoterapia,  trening 
ekonomiczny,  ludoterapia,  poruszanie  się  
w  środowisku  wsparcie  psychologiczne  
profilaktyka  prozdrowotna    socjoterapia,  
sport  amatorski,  wyjazdy  do  kina  teatru,  
udział  w spotkaniach  andrzejkowych,  
wigilijnych,   sprzedaż prac uczestników 
WTZ.

92.31 F 0,00 zł

3
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Wiatrakowa Przestrzeń Kultury w ramach 
której   zorganizowano wiele  wydarzeń  
takich jak  spektakle  słowno - muzyczne  
Koncerty  muzyczne.  Stworzony  został  
Klub  Filmowy   w którym  odbywały  się 
spektakle  filmowe.   Młyn Sztuki (m.in. 
poranki muzyczne, koncerty, Wiatrakowy 
Klub Filmowy), konkurs kolęd "Aniołowie się 
radują".  W  każdej  kategorii  wiekowej   
zostały     przyznane     nagrody. Promowane 
 były  różne  formy  artystycznego  wyrazu 
oraz przypomnienie ponadczasowych  treści 
nauczania św. Jana Pawła II

91.33 Z 23 743,04 zł

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
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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) 4 006 427,52 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 673 142,46 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 180 769,91 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 57 365,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 95 150,15 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 582 354,40 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 55.00 O

Fundacja  "Wiatrak"  w  2019  roku  prowadziła działalność  gospodarczą  w  niewielkim  
zakresie.  W związku  z  zakończeniem  w  2015  roku  budowy  Domu  Jubileuszowego  Jana  
Pawła  II  możliwe  stało  się  prowadzenie  działalności  gospodarczej,  polegające  na  
wynajmowaniu  ajentowi pomieszczeń.  Wynajęto  pomieszczenia:  kuchnia  z zapleczem  oraz 
wyposażeniem,  pomieszczenia biurowe  i  salę  kawiarniano-restauracyjną wraz z 
wyposażeniem, umożliwiające  prowadzenie  Kawiarni  Artystycznej "Młynek"

2 74.40 O

Fundacja  "Wiatrak"  w  2019  roku  prowadziła działalność  gospodarczą  w  niewielkim  
zakresie. Działalność  ta  oprócz  wynajmu  pomieszczeń  na prowadzenie  Kawiarni  
Artystycznej  "Młynek", dotyczyła  także  usług  reklamowo - sponsoringowych.  Reklamowane 
 były  głównie lokalne firmy, stowarzyszenie  współpracujące z fundacją  podczas  różnych  
zorganizowanych  przez Fundację  'Wiatrak" przedsięwzięć, spotkań, imprez 
okolicznościowych oraz na ulotkach, i stronie internetowej oraz dostępnych nośnikach 
reklamowych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 161 912,58 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 497 857,78 zł

w 
tym:

778 696,42 zł

752 432,86 zł

476 378,46 zł

490 350,04 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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2.4. Z innych źródeł

764 302,76 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 161 912,58 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: 3 569 148,12 zł 161 912,58 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Sportowe Pasje 241,34 zł

2 Wiatrakowa Przestrzeń Kultury 777,89 zł

3 Wyjazd Seniorów do Torunia 68,52 zł

4 Świetlica Pinokio 68,99 zł

1 Plac Zabaw 59 312,50 zł

2 Działalność Statutowa 12 497,85 zł

3 Kampania 1% kręci...Wiatrak 15 623,34 zł

4 Fordoński Festiwal Integracyjny fART 7 983,24 zł

5 Poradnia "Wiatrak" 1 574,73 zł

6 Dzień Papieski 18 159,07 zł

7 Aktywna Młodzież 4 211,44 zł

8 Młyn Sztuki 23 743,04 zł

9 Klub Seniora 15 821,62 zł

10 Klub Integracji Społecznej 138,31 zł

w 
tym:

100,00 zł

160 158,32 zł

364 731,08 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)

57 365,00 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 442 454,47 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 43 918,40 zł

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

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

3 230 687,99 zł 161 912,58 zł

136 851,51 zł 0,00 zł

0,00 zł

8 265,66 zł

16 294,34 zł

177 048,62 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 1 730,90 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 57 365,00 zł

1 730,90 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

0,00 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. 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)

35 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)

23,15 etatów

64 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 1 268 188,71 zł

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

1 268 188,71 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)  

923,07 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

913 580,02 zł

889 181,74 zł

- nagrody

- premie

1 013,40 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 23 384,88 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 354 608,69 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 17 760,18 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 250 428,53 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)

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
(brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej w przeliczeniu na 1 
osobę wyniosło 1268,00zł.

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)

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

1 Prowadzenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej Wiatrak

edukacja, terapia, rehabilitacja 
społeczna osób 
niepełnosprawnych

Urząd Miasta Bydgoszczy 70 373,00 zł

2 Prowadzenie Przedszkola 
Niepublicznego "U Karolka"

opieka, wychowanie i 
kształcenie dzieci, zapewnienie 
dzieciom wspólnej zabawy, i 
nauki w warunkach przyjaznych 
i dostosowanych do ich potrzeb 
rozwojowych

Urząd Miasta Bydgoszczy 179 173,78 zł

3 Świetlica "Pinokio" zapewnienie dzieciom i 
młodzieży opieki edukacyjno-
wychowawczej, organizacja 
czasu wolnego

Urząd Miasta Bydgoszczy 34 000,00 zł

4 Wiatrakowa Przestrzeń 
Kultury

upowszechnianie różnych form 
kultury wśród mieszkańców 
dzielnicy Fordon, kształtowanie 
w uczestnikach potrzeby 
uczestnictwa w życiu 
kulturalnym

Urząd Miasta Bydgoszczy 25 000,00 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

12 152,60 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

5 Festiwal Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych FART

aktywizacja społeczno-
kulturalna osób 
niepełnosprawnych, 
prezentacja i promocja 
twórczości osób 
niepełnosprawnych

Urząd Miasta Bydgoszczy 10 000,00 zł

6 Akademia Twórczego 
Rozwoju (dotacja dla CKK 
WIatrak)

organizacja zajęć pozaszkolnych 
dla dzieci i młodzieży w różnych 
pracowniach tematycznych, 
organizacja konkursów

Urząd Miasta Bydgoszczy 100 176,00 zł

7 Organizacja sportu dla osób 
niepełnosprawnych

organizacja zajęć sportowych i 
zawodów dla osób 
niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 51 655,68 zł

8 Festiwal Twórczości Osób 
Niepełnopsrawnych

aktywizacja społeczno-
kulturalna osób 
niepełnosprawnych, promocja i 
prezentacja twórczości osób 
niepełnosprawncyh

Urząd Miasta Bydgoszczy 6 000,00 zł

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

1 Aktywne postawy młodzieży podniesienie u młodzieży 
kompetencji, odpowiedzialności 
przedsiębiorczości, rozwój 
społeczny i osobisty młodych 
ludzi

Ministerstwo Rodziny, Pracy  i 
Polityki Społecznej

50 000,00 zł

2 Wiatrakowa Przestrzeń 
Kultury

upowszechnianie różnych form 
kultury wśród mieszkańców 
Bydgoszczy

Narodowe Centrum Kultury 6 000,00 zł

3 Sportowe pasje organizacja zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży

Narodowy Instytut Wolności 9 553,00 zł

4 Festiwal Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych

aktywizacja społeczno-
kulturalna osób 
niepełnosprawnych, promocja i 
prezentacja różnorodnej 
twórczości osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

64 476,04 zł

5 Prowadzenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej "Wiatrak"

edukacja, terapia, rehabilitacja 
społeczna osób 
niepełnosprawnych, współpraca 
z rodzicami osób 
niepwłnosprawnch

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

633 360,00 zł

6 INTERART integracja osób 
niepełnosprawncyh

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

402 874,00 zł
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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

ks. Wojciech Przybyła
ks. Tomasz Klafetka 

Ewa Raj
Michał Biechowski

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

1 Sanepid Bydgoszcz 1

2020-10-15
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