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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 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

Krzysztof Buchholz Prezes Zarządu TAK

Stanisław Klunder Członek Zarządu TAK

Anna Leszczyńska Członek Zarządu TAK

Kamila Muszyńska Członek Zarządu TAK

Paweł Niedbalski 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

Paulina Bałan-Kilanowska Członek Rady Nadzorczej TAK

Małgorzata Kwiatkowska 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 
Katolickiej „Wiatrak”.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Warsztat Terapii Zajęciowej „Wiatrak” – rehabilitacja społeczna i zawodowa 35 osób niepełnosprawnych 
(19 kobiet, 16 mężczyzn) w wieku od 23 do 49 lat o umiarkowanym (4 osoby) i znacznym (31 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, 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, wycieczkach, plenerach, warsztatach, szkoleniach, 
konkursach i zawodach: konkurs plastyczny w MDK 5 ,,Naturalne piękno- Bydgoszcz w detalu”, X Miting 
pływacki w Inowrocławiu, I konkurs Twórczości Poetyckiej „Na Skrzydłach Aleksandrowa”, XVII Toruńskie 
Zawody we Wspinaczce Sportowej Osób Niepełnosprawnych, XV Międzywarsztatowy Konkurs 
Umiejętności Osób Niepełnosprawnych, Międzywarsztatowe Warsztaty dla Młodzieży ,,Otwarte bramy’’ 
Bydgoszcz – Kragujevac w MDK nr 5. 

Współpraca z rodzinami uczestników (konstruowanie diagnozy sytuacyjnej, interwencja kryzysowa, 
wymiana informacji, poglądów, doświadczeń).
Projekt Interart 5 – różnego rodzaju zajęcia dla osób niepełnosprawnych prowadzone 
od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r., w których udział wzięło 66 osób. Łącznie udzielono 4405 
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godzin wsparcia. 

Zajęcia świetlicowe (1920 godzin) prowadzone były w godzinach przedpołudniowych, by mogły z nich 
skorzystać osoby, które nie uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Prowadzone były 
systematycznie i miały na celu pobudzenie kreatywności, wyćwiczenie nowych sposobów zachowania 
oraz nabycie nowych umiejętności podnoszenie poziomu samodzielności uczestników m.in. poprzez 
naukę podstawowych umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego przez 
zakupy, przygotowywanie posiłków. 

Pozostałe rodzaje zajęć prowadzone były w godzinach popołudniowych. 
Warsztaty arteterapii (1194 godziny) – muzyka, plastyka, teatr – miały na celu pobudzić kreatywność 
wrodzoną, umożliwić odniesienie sukcesu i satysfakcji oraz budować poczucie siły wewnętrznej. Prace 
uczestników zajęć były upowszechnione m.in. podczas którego wystąpiła grupa teatralna.
Zajęcia psychoterapeutyczne (132 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 (480 godzin) miały charakter spotkań grupowych, których celem było 
poznawanie mechanizmów uzależnień,  uczenie się pełnienia określonych ról społecznych i 
rozwiązywania konfliktów między ludźmi. 
Zajęcia ruchowe (279 godzin)  - Nordic Walking. Ich celem było obniżenie stresu i lęku, regulowanie 
emocji, zachowanie optymistycznego, rozwijanie umiejętności 
i realizowanie własnych pomysłów. 
Zajęcia z rozwijania funkcji poznawczych (204 godziny).
Uczestnicy projektu mieli stały kontakt z psychologiem, który wspierał ich poprzez diagnozę i 
monitorowanie aktywności. 
Wyjścia do miejsc kultury i rekreacji (216 godzin) m.in.: do biblioteki, kina, opery, teatru. 

VI Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych fART
Zachętą  i inspiracją do pracy artystycznej w tym roku były słowa św. brata Alberta „Powinno się być 
dobrym jak chleb”. Festiwal obejmował 7 kategorii konkursowych (muzyka, taniec, teatr, rękodzieło, 
plastyka, fotografia i twórczość literacka). Wzięły w nich udział 202 osoby z niepełnosprawnościami i 
chorobami psychicznymi z ośrodków z całego województwa. Nadesłano 159 prac konkursowych: 53 
obrazy, 21 fotografii, 28 rękodzieł, 22 prace literackie, 6 przedstawień teatralnych, 25 wystąpień 
muzycznych, 5 pokazów tanecznych. Uczestnicy zaprezentowali swoją twórczość podczas przesłuchań 
odbywających się w sali widowiskowej Fundacji „Wiatrak”, natomiast w foyer miała miejsce wystawa 
nadesłanych wcześniej prac. Podczas koncertu galowego z udziałem zespołu „Sound’n’grace”, który 
odbył się w Bazylice Królowej Męczenników, zostały wręczone nagrody rzeczowe. Przyznano 12 
pierwszych miejsc, 10 drugich, 10 trzecich i 16 wyróżnień.

Fordoński Festiwal Integracyjny – odbył się 3 września na terenach zielonych przy Domu Jubileuszowym 
Jana Pawła II. Pozwolił upowszechnić dorobek kulturalny twórców i artystów (także niepełnosprawnych) 
naszego regionu wśród jego mieszkańców. Na specjalnie przygotowanej scenie można było usłyszeć i 
zobaczyć m.in.: wiatrakową grupę teatralną „Inte-gracje” (z udziałem osób pełno- i niepełnosprawnych) 
w spektaklu „T(c)iulowe sukienki”, zespół wokalny „Ciecho-BAND” (również z udziałem osób 
niepełnosprawnych) z koncertem znanych i lubianych polskich piosenek, uczestniczkę Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z autorskimi wierszami, grupę akrobatyczną składającą się z uczestników wiatrakowych 
zajęć w pokazie gimnastycznym, wiatrakowych wolontariuszy GPS w tańcach integracyjnych, pokaz 
sztuczek magika Bartolomeo, występ taneczny wolontariuszki z Węgier. Ponadto festiwal urozmaiciły 
różnego rodzaju stoiska i festynowe atrakcje. Z przygotowanego programu skorzystało około 800 osób, 
udział wzięło około 80 osób niepełnosprawnych.

Świetlica „Pinokio” – zapewnienie dzieciom i młodzieży właściwej opieki edukacyjno-wychowawczej i 
kompensacyjnej, umożliwiającej wszechstronny rozwój ich osobowości poprzez zajęcia 
socjoterapeutyczne, profilaktyczne, edukacyjne (pomoc w odrabianiu prac domowych i nadrabianiu 
zaległości edukacyjnych), opiekuńczo-wychowawcze, relaksacyjne, integracyjne, sportowe, wyjścia i 
spotkania integracyjno-edukacyjne ( do kina na film „Smurfy”, „Emotki”, „Między nami wampirami”, na 
pizzę, udział w Misterium Męki Pańskiej, Balu Wszystkich Świętych, zabawie andrzejkowej z osobami 
niepełnosprawnymi, jarmarku mikołajkowym, wigilii).  Zajęcia odbywały się 4 razy w tygodniu po 4 godz. 
(od marca do grudnia z wyłączeniem sierpnia) i przez 3 tygodnie w lipcu. Podczas każdych zajęć dla 
dzieci i młodzieży przygotowany był słodki poczęstunek. Do świetlicy uczęszczało 30 osób (dzieci i 
młodzież w wieku 6 – 19 lat).
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Mali ekolodzy 6 – kolejna edycja projektu skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym 
w celu wykształcenia wrażliwości ekologicznej i pobudzenia do aktywnego działania na rzecz ochrony 
środowiska. Rok 2017 to rok Fauny i Flory rzeki Wisły, w związku z tym dzieci z naszego przedszkola 
uczestniczyły w zajęciach w bibliotece miejskiej i m.in. wykonywały ryby i rośliny żyjące w tej rzece. 
Poznały także zwierzęta mieszkające na wsi i piramidę żywienia. Zdobyły wiedzę na temat ochrony  
powietrza, segregacji odpadów oraz wód płynących. Stworzone zostały sytuacje do bezpośredniego 
obcowania z przyrodą - dzieci dokonywały obserwacji zjawisk przyrodniczych, wykonywały różnego 
rodzaju doświadczenia. Ukształtowane zostały w dzieciach nawyki właściwej reakcji na niszczenie 
środowiska, ugruntowana została wiedza na temat zjawisk pogodowych, kalendarza pogody i zjawisk 
zachodzących o każdej porze roku. Dzieci wyczulone zostały na zjawiska kataklizmu w przyrodzie w 
postaci powodzi, huraganów, trzęsień ziemi, podtopień i burz. Poszerzona została wiedza ekologiczna 
rodziców, dziadków i rodzeństwa przedszkolaków, którzy w aktywny sposób uczestniczyli w zajęciach. 
Edukacja ekologiczna prowadzona była w sposób systematyczny i pozwoliła dzieciom wzrastać w 
poczuciu odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, własnego zdrowia i zasobów naturalnych. 
Przeprowadzono 240 godzin zajęć warsztatowych dla jednej grupy dzieci w wieku przedszkolnym. 
Łącznie w projekcie wzięło udział 16 dzieci wraz z rodzicami (25 osób) i rodzeństwem. W ramach 
projektu przygotowany został program edukacji ekologicznej, który będzie wykorzystywany w kolejnych 
latach.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – w cyklicznych, cotygodniowych zajęciach wzięło udział 25 seniorów. 
Uśredniając, przeprowadzono w miesiącu następujące rodzaje zajęć: wykład, warsztaty, spotkanie 
integracyjno-okolicznościowe i wyjście do kina. 

Aktywne postawy młodzieży – projekt, którego działania dały przestrzeń do rozwoju młodych ludzi, 
jednocześnie dając im możliwość zaangażowania się w życie społeczne. Wsparciem objęto 50 osób z 
Bydgoszczy i okolic. Został opracowany i wdrożony w życie lokalny program aktywizacji społecznej 
młodzieżowych liderów. Przygotowano warsztaty, wyjazd i spotkania przygotowujące do Zlotu 
Młodzieży. Powołano Radę Programową Młodzieży (50 osób), Zarząd Rady (10 osób), nawiązano 
współpracę ze szkołami i parafiami. Zorganizowano Zlot Młodzieży, w czasie którego przeprowadzono 4 
warsztaty dla 91 osób. Przeprowadzono także warsztaty dla Rady Programowej. Podczas projektu 
młodzież nauczyła się m. in. współpracy, podejmowania odpowiedzialności, planowania i realizacji 
planów. 

Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej z Janem Pawłem II – miał miejsce w dniach 6-8 
października. W tym czasie odbyły się przesłuchania uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu 
przeglądu, spotkania warsztatowe, a także koncert laureatów. Uczestnicy Przeglądu zostali 
zakwaterowani u rodzin, które wcześniej zgłosiły gotowość przyjęcia młodych ludzi na nocleg. Dla 
uczestników zostały przygotowane warsztaty przybliżające osobę 
i nauczanie św. Jana Pawła II oraz Jego obecność w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas gry 
miejskiej mieli za zadanie dowiedzieć się, jakie miejsca Bydgoszczy kojarzą się mieszkańcom z osobą 
Jana Pawła II. Kolejnym zadaniem było wspólne wykonanie utworu o tematyce papieskiej w centrum 
miasta. Przy Filharmonii Pomorskiej wykonany został jeden z ulubionych utworów Papieża - Polaka czyli 
„Barka”. Sobotnie popołudnie zakończone zostało wizytą w Radiu PIK. W niedzielę odbyły się warsztaty 
muzyczne, podczas których dzieci i młodzież pod fachowym okiem specjalistów – członków zespołu 
Siewcy Lednicy – nabrały nowych umiejętności z zakresu muzyki, twórczości, uczestnictwa w kulturze, 
wyrażania siebie. Uczestnicy przygotowali dwa utwory („Litanię do św. Jana Pawła II”, oraz „Jestem 
Twój”), które później wykonane zostały wspólnie z zespołem podczas koncertu galowego Dnia 
Papieskiego.
Profesjonalne jury nagrodziło wykonawców najpiękniejszych piosenek. Łącznie w przesłuchaniach 
konkursowych wystąpiło 28 uczestników w kategoriach wiekowych 9-12 lat i powyżej 12 lat. Konkurs 
został objęty honorowym patronatem Pana Piotra Całbeckiego – Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego oraz patronatem  prasowym  (Tygodnik Bydgoski, Przewodnik Katolicki) i telewizyjnym  
(TVP3 Bydgoszcz).

XVII Dzień Papieski – odbył się w niedzielę 8 października pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. 
Rozpoczęła go o godz. 13.00 msza św. sprawowana w kościele św. Jadwigi Królowej przez ks. biskupa 
Jana Tyrawę, który później – o godz. 16.00 – oficjalnie otworzył uroczystości w hali Łuczniczka. 
Tradycyjnie początek Dnia Papieskiego obwieściło bicie dzwonu Zygmunt, odlanego przez Fundację 
„Wiatrak” na 25-lecie Pontyfikatu Jana Pawła II.
Po modlitwie wręczone zostały nagrody finalistom Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki z Janem Pawłem 
II „Pod Prąd”. Uczestników przeglądu można było posłuchać chwilę później, gdyż wystąpili wraz z 
zespołem Siewcy Lednicy. Po występie zaplanowano VI Bydgoską Karoliadę, a na finał była okazja 
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poczuć się jak na Polach Lednickich. Zespół Siewcy Lednicy rozpoczął koncert pieśnią „Błogosławcie 
Pana wszystkie ludy ziemi”, a publiczność już za chwilę włączyła się nie tylko do śpiewania, ale 
rozpoczęła tańce na parkiecie. Podczas całej imprezy w holu hali Łuczniczka można było skorzystać z 
wielu atrakcji, jak np.: kremówki papieskie od cukierni Adama Sowy, loteria, w której każdy los 
wygrywał. Po koncercie miało miejsce wręczenie nagród zwycięzcom Karoliady i nagrody głównej w 
loterii. 

VI Bydgoska Karoliada – czyli rozgrywki turniejowe drużyn dekanatów bydgoskich, odbyła się   w hali 
Łuczniczka podczas XVII Dnia Papieskiego. Wystartowało sześć drużyn po 8 osób – w każdej znaleźli się 
przedstawiciele dwóch dekanatów. Mieli do wykonania zadania sportowe, intelektualne i artystyczne, 
m. in. rozwiązanie krzyżówki, namalowanie obraz związanego z hasłem „nadzieja” oraz ułożenie 
opowiadania o podobnej tematyce. Każdą z konkurencji Bydgoskiej Karoliady poprzedziła odczuwalna, 
słyszalna obecność Jana Pawła II, bo on był tam główną postacią. Na trybunach w tym czasie szaleli 
kibice. Nagrody wręczono zwycięzcom i najlepszemu klubowi kibica po koncercie Siewców Lednicy. 

Obóz w Funce – tematyka nawiązywała do wartości rycerskich, takich jak gotowość, przyjaźń 
sprawiedliwość, miłość, wolność, mądrość, odwaga. Oprócz aktywnego spędzania czasu na świezym 
powietrzu, różnego rodzaju gier, zabaw i wycieczek przeprowadzono 10 spotkań profilaktycznych. W 
obozie udział wzięło 23 uczestników w wieku 8-17 lat. 

Młyn Sztuki – to przestrzeń kultury, w ramach której zorganizowano następujące wydarzenia: poranki 
muzyczne dla dzieci, koncerty (kolęd wiatrakowego zespołu pop-gospelowego Quadrans, zespołu 
Blackberry Hill,  Camarata fordońska – muzyka klasyczna, filmowa, koncert piosenki miłosnej – zespół 
wokalny Scherzo, „Koncert dla dużych dzieci”, Joachima Perlika "Wspomnienie o..." – piosenki Czesława 
Niemena, polskiej muzyki fortepianowej w wykonaniu wykładowców i studentów Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy, pieśni patriotycznej w wykonaniu rodzin z Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”, 
chóru kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy), projekcję filmów („Jak Bóg da”, „Szare Anioły”), 
spektakle teatralne („Przestrzeń Krzyża”, „T(c)iulowe sukienki” w wykonaniu amatorskiej integracyjnej 
grupy teatralnej „inte-Gracje”), kabaret „Oko”, spotkanie z ambasadorem Libanu i otwarcie wystawy.

Międzynarodowy wolontariat (EVS) – goszczenie wolontariuszy z różnych krajów europejskich i wysłanie 
Polaków do różnych europejskich państw. Wolontariusze goszczeni mieli okazję poznać polską kulturę i 
tradycje poprzez integrację z wolontariuszami krajowymi, lekcje języka polskiego oraz poprzez włączenie 
się w wydarzenia organizowane przez Fundację „Wiatrak” (festyny, spotkania świąteczno-
okolicznościowe itp.). Promowali wolontariat, prowadzili spotkania tematyczne prezentujące 
różnorodność kultur europejskich. 

Projekt „High five EVS" objął pracę 4 wolontariuszy: po 1 z Hiszpanii, Bułgarii, Rumunii i Łotwy. 
Pracowali oni na rzecz dzieci w wiatrakowym Przedszkolu „U Karolka”, w Centrum Kultury Katolickiej 
„Wiatrak”, w Przedszkolu „Pod sosnami” oraz przy promocji w dziale międzynarodowym i PR Fundacji 
„Wiatrak”. Mieli za zadanie przybliżyć swoim podopiecznym różnorodną kulturę Europy poprzez 
przedstawienie swojego kraju, a także zaszczepić poczucie przynależności do Europy. 

Projekt „Europodwórka 7” obejmował pracę 10 wolontariuszy: 4 z Hiszpanii, 3 z Portugalii, 1 z Włoch, 2 
z Węgier. Zadaniem wolontariuszy było zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań z dziećmi i 
młodzieżą na bydgoskich podwórkach wraz z krajowymi wolontariuszami. Pracowali oni w grupach, 
przygotowywali się do prezentacji swojej kultury, animowali gry, zabawy i konkursy. Spotkania na 
podwórkach pozwoliły również na przełamywanie barier językowych i kulturowych, zwalczanie 
stereotypów związanych z obcą kulturą, promowanie aktywnego wypoczynku oraz wolontariatu, 
zwłaszcza międzynarodowego. 

Forum Dialogu i Myśli Jana Pawła II:
Obchody Światowego Dnia Chorego z konferencją pt.: „W zderzeniu z cierpieniem”.
Konferencja dla nauczycieli, wychowawców i katechetów „W otchłani rozwodu”.

Biznes Solidarny to kujawsko-pomorska grupa przedsiębiorców, managerów, liderów 
w swoich branżach, którzy poszukują nowych inspiracji i chcą podzielić się swoim 
doświadczeniem. Jest to również grupa osób, którym bliska jest idea prowadzenia biznesu 
w oparciu o wysokie standardy etyczne i chrześcijańskie, w poszanowaniu potencjału, 
wartości i potrzeb człowieka; osób, które kierują się w życiu przesłaniem św. Jana Pawła II: „Bardziej 
być, niż więcej mieć”. Działalność Biznesu Solidarnego opiera się na comiesięcznych spotkaniach przy 
kolacji, łączących sferę duchową i biznesową. W 2017 r. zorganizowano 
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9 spotkań na następujące tematy:
- „Przedsiębiorcy i Nowe Przywództwo” – prof. Stephen Hicks, 
- „Polski przedsiębiorca w starciu z zachodnim kapitalizmem. O historycznych uwarunkowaniach 
dysproporcji w zakresie bogactwa” – dr Jakub Woziński,
- „Filharmonia Pomorska – nowe pokolenia” – Maciej Puto,
- „O etyce w czasach postprawdy " gospodarki” – ks. dr Sylwester Warzyński,
- Monodram „Wielki Kolega” i kolacja z Panią Haliną Kwiatkowską - przyjaciółką św. Jana Pawła II – w 
ramach obchodów 97 rocznicy urodzin naszego papieża,
- „Droga wielbłąda przez ucho igielne” – Grażyna Rybka i koncert Joachima Perlika "Wspomnienie o..." – 
piosenki Czesława Niemena,
- „Realizm magiczny z zarządzaniu ” - Małgorzata Stawicka,
- „Praca cudzoziemców w kontekście polskich doświadczeń za granicą i pracy obcokrajowców w Polsce ” 
– Krzysztof Sikora,
- spotkanie opłatkowe.

Poradnia „Wiatrak” - dyżury specjalistów: 2 psychologów, 4 prawników, coacha,  naprotechnologa. 
Udzielono łącznie 207 porad.

Klub Integracji Społecznej „Wiatrak” – pomoc w wypełnianiu rocznych zeznań podatkowych (1063 PITy). 

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. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach 
dodatkowych: zajęcia ekologiczne, umuzykalniające, język angielski, gimnastyka korekcyjna i katecheza. 
Przygotowały występy z okazji Urodzin Jana Pawła II, Dnia Mamy i Taty, Jasełek. Uczestniczyły w Dniu 
Marchewki, spotkaniu o bezpieczeństwie na drodze, bawiły się m.in. na Balu Karnawałowym, 
wychodziły na zajęcia do biblioteki. Wzięły udział w akcjach „Góra grosza” i projekcie edukacyjnym 
„Leśna Skrzynia Skarbów”.

Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” - dzieci i młodzież (tygodniowo 482 uczestników 
w okresie od stycznia do sierpnia oraz 495 uczestników od września do grudnia) oraz osoby dorosłe 
skorzystały z zajęć w 6 pracowniach tematycznych: muzycznej (nauka gry na keyboardzie, gitarze 
akustycznej i basowej, instrumentach perkusyjnych, zajęcia umuzykalniające dla dzieci 3-5 lat, od 
września także nauka gry na skrzypcach i fortepianie), centrum tańca (zajęcia taneczne dla dzieci z 
rodzicami – do sierpnia, taniec nowoczesny 4-6 i 7-12 lat, taniec z elementami baletu, zumba kids i 
junior), sztuk plastycznych (zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 3-6 i 7-12 lat, zajęcia z rysunku- Bianco 
Neri), centrum sportu (tenis ziemny, nauka pływania, akrobatyka, szachy, gimnastyka korekcyjna, mama 
i córka na fitnessie), szkole języków (zabawy z językiem angielskim dla dzieci w wieku 3-5 lat, język 
angielski dla wszystkich grup wiekowych grupowy), naukowej  (kurs komputerowy – programowanie w 
scratch). Ponadto funkcjonował wolontariat GPS (40 wolontariuszy) i Klub Młodych Mam (67 mam z 
dziećmi). Zajęcia odbywały się od poniedziałku do soboty, w godzinach zarówno przedpołudniowych, 
jak i popołudniowych. Czas trwania zajęć został w pełni dostosowany do możliwości uczestników, 
wynosił 1-2 godzin lekcyjnych. Łącznie z zajęć pozalekcyjnych skorzystało  977 dzieci i młodzieży, 
przeprowadzono 2199,5 godzin lekcyjnych zajęć. Oprócz zajęć stałych odbyły się także spotkania i 
zajęcia okazjonalne.

Na zaproszenie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w dniu 11 czerwca 2017 „Wiatrak” 
uczestniczył w II Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych na Wyspie Młyńskiej. Na scenie 
wystąpiła m.in. sekcja zumby, a przy wiatrakowym stoisku  animacyjnym dzieci i rodzice mogli 
skorzystać z atrakcji przygotowanych przez młodzież z wolontariatu GPS wraz z pracownikami. 
W dniu 16 grudnia 2017 nasi wychowankowie mieli okazję pokazać swoje talenty i pasje większej 
publiczności. Na zaproszenie Carrefour Bydgoszcz-Fordon oraz Stowarzyszenia „Razem dla Fordonu” 
uczestnicy zajęć nauki gry na gitarze, sekcji Hip- Hop Kids oraz Junior wystąpili na Wigilii organizowanej 
przy ul. Skarżyńskiego w Bydgoszczy.

Wolontariat GPS – grupa wolontariatu, która działa już od 11 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 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

34800

152

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

sobą. Wolontariusze GPS byli aktywnie zaangażowani m.in. w następujące inicjatywy: pomoc w 
organizacji koncertu „Betlejem w Bydgoszczy”, pomoc w organizacji żywego żłóbka w parafii, Misterium 
Męki Pańskiej, Fordońskiego Festiwalu Integracyjnego, Karoliady i Dnia Papieskiego, Festiwalu 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych i Urodzin „Wiatraka”.

Spotkania „Rodzina to jest siła”  - umożliwienie rodzinom wspólnego spędzenia czasu, wspólna zabawa, 
odkrywanie nowych przestrzeni, uczenie się nowych rzeczy poprzez zabawę 
i bezpieczną obecność wśród najbliższych. W ramach cyklu odbyło się 6 spotkań: bal „W krainie bajek”, 
„Zabawy z kolorem”, „Przyszedł maj – nam w to graj”, warsztaty „Artystyczne paluszki”, Bal Wszystkich 
Świętych, Jarmark św. Mikołaja. Łącznie w spotkaniach udział wzięło około 610 osób.

2 konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży związane z tradycjami wielkanocnymi: na największego i 
najpiękniejszego Eko-zająca (wpłynęło 105 prac indywidualnych 
i grupowych) i na najpiękniejszą Eko-pisankę (wpłynęło 306 prac indywidualnych 
i grupowych).
Konkurs na najpiękniejszy wieniec adwentowy – wpłynęło 71 prac indywidualnych 
i grupowych.

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

promocja i organizacja 
wolontariatu

Goszczenie 
wolontariuszy z różnych 
państw europejskich  
(Włoch, Węgier,  
Portugalii, Hiszpanii, 
Bułgarii, Rumunii i 
Łotwy).  Wolontariusze 
międzynarodowi 
realizowali różnorodne 
zadania  (wybrane przez 
siebie projekty):  
pracowali na rzecz 
dzieci w wiatrakowym 
Przedszkolu 
Niepublicznym  „U 
Karolka”,  w Centrum 
Kultury Katolickiej 
„Wiatrak”,  w 
Przedszkolu „Pod 
sosnami”  oraz przy 
promocji w dziale 
międzynarodowym  i PR 
 Fundacji „Wiatrak”,  
organizowali zabawy 
dla dzieci na bydgoskich 
podwórkach.

91.33 Z
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kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Festiwal Twórczości 
Osób 
Niepelnosprawnych 
fART, koncerty (kolęd 
wiatrakowego zespołu 
pop-gospelowego 
Quadrans, zespołu 
Blackberry Hill,  
Camarata fordońska – 
muzyka klasyczna, 
filmowa, koncert 
piosenki miłosnej – 
zespół wokalny Scherzo, 
„Koncert dla dużych 
dzieci”, Joachima 
Perlika "Wspomnienie 
o..." – piosenki 
Czesława Niemena, 
polskiej muzyki 
fortepianowej w 
wykonaniu 
wykładowców i 
studentów Akademii 
Muzycznej w 
Bydgoszczy, pieśni 
patriotycznej w 
wykonaniu rodzin z 
Duszpasterstwa 
Akademickiego 
„Martyria”, chóru 
kameralnego Akademii 
Muzycznej w 
Bydgoszczy),  spektakle 
teatralne („Przestrzeń 
Krzyża”, „T(c)iulowe 
sukienki” w wykonaniu 
amatorskiej 
integracyjnej grupy 
teatralnej „inte-
Gracje”), kabaret „Oko”.

91.33 Z
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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. Jeśli 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

przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

Świetlica 
socjoterapeutyczna 
"Pinokio". Zapewnienie 
dzieciom i młodzieży 
właściwej opieki 
edukacyjno-
wychowawczej i 
kompensacyjnej, 
umożliwiającej 
wszechstronny rozwój 
ich osobowości poprzez 
zajęcia 
socjoterapeutyczne, 
profilaktyczne, 
edukacyjne, 
opiekuńczo-
wychowawcze, 
relaksacyjne, 
integracyjne, sportowe, 
wyjścia i spotkania 
integracyjno-
edukacyjne.  Zajęcia 
odbywały się 4 razy w 
tygodniu po 4 godz. (od 
marca do grudnia z 
wyłączeniem sierpnia) i 
przez 3 tygodnie w 
lipcu. Podczas każdych 
zajęć dla dzieci i 
młodzieży 
przygotowany był słodki 
poczęstunek. Do 
świetlicy uczęszczało 30 
osób (dzieci i młodzież 
w wieku 6 – 19 lat).

85.35 D
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie  
rehabilitacji  społecznej  
i  zawodowej  osób  
niepełnosprawnych  w  
Warsztacie  Terapii 
Zajęciowej  „Wiatrak",  
prowadzenie  zajęć  
świetlicowych , 
socjoterapeutycznych, 
psychoterapeutycznych
, arteterapii (muzyka, 
plastyka, teatr),  zajęć 
ruchowych (Nordic 
Walking), 
zorganizowanie wyjść 
do miejsc kultury i 
rekreacji,  a także  
spotkań integracyjnych, 
świątecznych i 
okolicznościowych dla 
osób 
niepełnosprawnych w 
ramach projektu 
Interart 5, wyjazd osób 
niepełnosprawnych do 
Zakopanego.

92.31 F
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działalność na rzecz dzieci 
i młodzieży, w tym 
wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Prowadzenie 
Przedszkola 
Niepublicznego "U 
Karolka", którego celem 
jest także wychowanie 
dzieci w duchu 
moralności katolickiej w 
oparciu o nauczanie św. 
Jana Pawła II. Dzieci 
mają możliwość 
uczestniczenia w 
zajęciach dodatkowych: 
zajęcia ekologiczne, 
umuzykalniające, język 
angielski, gimnastyka 
korekcyjna i katecheza. 
Przegląd Piosenki 
Dziecięcej i 
Młodzieżowej z Janem 
Pawłem II.Dla 
uczestników zostały 
przygotowane 
warsztaty przybliżające 
osobę 
i nauczanie św. Jana 
Pawła II oraz Jego 
obecność w 
województwie 
kujawsko-pomorskim, 
wizyta w Radiu PIK, 
warsztaty muzyczne, 
podczas których dzieci i 
młodzież pod 
fachowym okiem 
specjalistów – członków 
zespołu Siewcy Lednicy 
– nabrały nowych 
umiejętności z zakresu 
muzyki, twórczości, 
uczestnictwa w 
kulturze, wyrażania 
siebie. Uczestnicy 
przygotowali dwa, które 
później wykonane 
zostały wspólnie z 
zespołem podczas 
koncertu galowego 
Dnia Papieskiego.
Projekt "Aktywne 
Postawy Młodzieży" - 
projekt, którego 
działania dały 
przestrzeń do rozwoju 
młodych ludzi, 
jednocześnie dając im 
możliwość 
zaangażowania się w 
życie społeczne. 
Wsparciem objęto 50 
osób z Bydgoszczy i 
okolic.

92.31 F
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wypoczynek dzieci i 
młodzieży

Zorganizowanie obozu  
dla dzieci i młodzieży w  
Funce. Tematyka obozu 
nawiązywała do 
wartości rycerskich, 
takich  jak  gotowość,  
przyjaźń,   
sprawiedliwość,  miłość, 
 wolność,  mądrość,  
odwaga. Oprócz 
aktywnego spędzania 
czasu na świeżym 
powietrzu, różnego 
rodzaju gier,  zabaw i 
wycieczek 
przeprowadzono także 
10 spotkań 
profilaktycznych. Dzieci 
miały możliwość poznać 
swoje mocne i słabe 
strony, rozwinąć talenty 
i umiejętności, 
zintegrować się.  W 
obozie udział wzięło 23 
uczestników w wieku 8 
- 17 lat.

63.30 A

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Druk: MPiPS 14
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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 wyników/zysków i strat) 2 876 189,86 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 938 872,79 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 173 043,96 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 42 065,04 zł

d) Przychody finansowe 792,77 zł

e) Pozostałe przychody 721 415,30 zł

172 349,09 zł

40 000,00 zł

205 408,78 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

55.00 O Fundacja „Wiatrak” w 2017 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 
polegającej na wynajmowaniu zewnętrznemu 
operatorowi pomieszczeń. Wynajęto 
pomieszczenia, jak np. kuchnia z zapleczem, 
pomieszczenia biurowe i salę kawiarniano-
restauracyjną,  umożliwiające prowadzenie 
Kawiarni Artystycznej "Młynek".  W 2017 r. 
zmienił się najemca pomieszczeń.

74.40 O Fundacja „Wiatrak” w 2017 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 podczas różnych zorganizowanych 
przez Fundację „Wiatrak” przedsięwzięć oraz na 
ulotkach i stronie internetowej. Sponsorzy 
zaangażowali się także w akcję „Szansa dla 
Nepalu”, która polegała na zorganizowaniu 
pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu w 
2016 roku przez studentów medycyny 
bydgoskiego Collegium Medicum.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 137 152,87 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 495 354,73 zł
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1 077 596,86 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 275 307,92 zł

0,00 zł

133 735,57 zł

139 377,23 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 195,12 zł

2.4. Z innych źródeł 968 374,34 zł

d) ze środków państwowych funduszy celowych

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 245,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 137 152,87 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 2 943 284,72 zł 137 152,87 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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 757 283,20 zł 137 152,87 zł

185 512,97 zł 0,00 zł

0,00 zł

22 499,88 zł

34 347,00 zł

943 641,67 zł 0,00 zł

1 Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych fART 27 201,81 zł

2 Aktywne Postawy Młodzieży 21 666,34 zł

3 Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej z Janem Pawłem II 12 521,37 zł

4 Mali ekolodzy 6 10 812,56 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 33 378,82 zł
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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 181 589,59 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -12 469,01 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 42 065,04 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

38,0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

24,2 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 42 065,04 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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39,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

1,00 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

0,00 osób

1,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 081 180,56 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

762 670,99 zł

617 709,12 zł

- nagrody

- premie

35 704,00 zł

54 523,72 zł

- inne świadczenia 54 734,15 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 318 509,57 zł

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

1 081 180,56 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 34 893,31 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 046 287,25 zł

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

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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

90 098,38 zł

21,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

6,00 osób

15,00 osób

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)

38,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3,00 osób

35,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wypłacone 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej w przeliczeniu na 1 osobę wyniosło 
2090,63 zł, najwyższe miesięczne wynagrodzenie brutto 
wypłacone 1 osobie wyniosło 16 500 zł.

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 Przedszkola 
Niepublicznego "U Karolka"

opieka, wychowanie i 
kształcenie dzieci, zapewnienie 
dzieciom możliwości wspólnej 
zabawy i nauki w warunkach 
bezpiecznych, przyjaznych i 
dostosowanych do ich potrzeb 
rozwojowych, wychowanie 
dzieci w duchu moralności 
katolickiej w oparciu o 
nauczanie św. Jana Pawła II.

Urząd Miasta Bydgoszczy 97 201,78 zł

2 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej "Wiatrak"

edukacja, terapia, rehabilitacja 
społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych, współpraca 
z rodzicami osób 
niepełnosprawnych

Urząd Miasta Bydgoszczy 62 207,00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

16 500,00 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)

3 Świetlica "Pinokio" zapewnienie dzieciom i 
młodzieży opieki edukacyjno-
wychowawczej, organizacja 
czasu wolnego, zapobieganie 
zachowaniom ryzykownym, 
wzmacnianie zachowań 
chroniących przed zagrożeniami

Urząd Miasta Bydgoszczy 27 000,00 zł

4 Festiwal Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych fART

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

Urząd Miasta Bydgoszczy 10 000,00 zł

5 Obóz w Funce wypoczynek dzieci i młodzieży, 
promocja aktywnych form 
wypoczynku, organizacja czasu 
wolnego, zapobieganie 
uzależnieniom

Urząd Miasta Bydgoszczy 9 000,00 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,opracowanie i wdrożenie 
w życie lokalnego programu 
aktywizacji społecznej 
młodzieżowych liderów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społęcznej

40 000,00 zł

2 Prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej "Wiatrak"

edukacja, terapia, rehabilitacja 
społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych, współpraca 
z rodzicami osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

559 860,00 zł

3 Interart 5 zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych, 
odkrywanie talentów przez 
uczestników zajęć, 
przeciwdziałanie nawrotom i 
zaostrzeniom choroby, 
poszerzenie umiejętności 
interpersonalnych, poprawa 
kondycji osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

370 229,39 zł

4 Festiwal Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych fART

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

90 088,00 zł
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 2

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1

3 Prezydent Miasta Bydgoszczy 1

5 Fordoński Festiwal 
Integracyjny

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

9 000,00 zł

6 Mal ekolodzy 6 wykształcenie wrażliwości 
ekologicznej u dzieci w wieku 
przedszkolnym, pobudzenie do 
aktywnego działania na rzecz 
śodowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

10 660,00 zł
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Środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji:

1. Projekt wolontariatu europejskiego „Under EVS Wings” – 20 537,76 zł.
2. Projekt wolontariatu europejskiego „Step by Step In EVS” – 14 560,39 zł.
3. Projekt wolontariatu europejskiego „High Five EVS” – 40 666,24 zł.
4. Projekt wolontariatu europejskiego „Europodwórka 6” – 10 768,94 zł.
5. Projekt wolontariatu europejskiego „Europodwórka 7” – 44 372,36 zł.

Środki otrzymane z Fundacji Konsultingu i Rehabilitacji – projekt „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym 
działaniom – testowanie modelu wsparcia” – 101 196,80 zł (w tym 41 443,40 zł na rok 2017).

Środki otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 120 000,00 zł.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Krzysztof Buchholz
Stanisław Klunder
Anna Leszczyńska
Kamila Muszyńska
Paweł Niedbalski

16.07.2018

Data wypełnienia sprawozdania
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