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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

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

Waldemar Kochański Członek Zarządu TAK

Małgorzata Watkowska Członek Zarządu TAK

Aleksandra Hołubowicz 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 Andrzejak 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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Przedszkole Niepubliczne „U Karolka” – pełni funkcję wychowawczą i edukacyjną. 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 2020 roku liczba dzieci w 
grupie przedszkolnej oscylowała około: 25 dzieci. 
„Akademia Twórczego Rozwoju” – działania realizowane przez Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” w ramach projektu 
kierowane były do młodych osób i rodzin zamieszkujących miasto Bydgoszcz, w szczególności dzielnicę Fordon. ATR jest 
przestrzenią przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, która umożliwia im rozwój swoich pasji i talentów. Doskonali 
zainteresowania, a co najważniejsze - pozwala zdobywać i przyswajać nabytą wiedzę poprzez uczestnictwo w zajęciach 
pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, spotkaniach i konkursach. Projekt, oprócz tworzenia swoistej płaszczyzny kształcenia 
młodych, stawiał również na pogłębianie więzi rodzinnych. Udział w projekcie nauczył, jak wzmacniać wartości rodzinne przy 
nauce oraz zabawie, stawiając duży nacisk na ich przebieg w sposób twórczy, aktywny 
i zdrowy. W ramach tej działalności zorganizowane były dni zajęć otwartych, targi zajęć pozalekcyjnych, rodzinna impreza 
karnawałowa oraz konkursy np. na najpiękniejszą palmę wielkanocną (realizacja zdalnie). W ramach cyklu „Rodzina to jest siła” 
prowadzone były warsztaty pt. „Ahoj wakacyjna przygodo!”. Projekt realizowany był w ramach dofinansowania ze środków 
Miasta Bydgoszcz. Od stycznia do grudnia 2020 roku z zadania skorzystało około 2 tys. osób.
Uniwersytet Trzeciego Wieku – w ramach projektu wsparciem objętych zostało 30 seniorów (osób powyżej 60 roku życia) 
z województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania realizowano wykłady, warsztaty, których celem była aktywizacja 
społeczna seniorów i międzypokoleniowa integracja. Projekt przyniósł uczestnikom możliwość rozwoju osobistego i sprawności 
intelektualnej oraz sposobność produktywnego spędzania czasu wolnego. Zrealizowane zadania wzbogaciły seniorów o nowe 
umiejętności dzięki, którym rozwinęli on oni swoje pasje oraz poszerzyli kontakty społeczne. 
Klub Seniora – realizacja i kontynuacja zadania, które było realizowane z Programu operacyjnego: RPKP Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020. Klub seniora w 2020 r. prowadził zajęcia w godzinach od 
9:00 do 14:00 przez 4 dni w tygodniu dla osób w wieku 60+. W ostatnim roku prowadzone były zajęcia grupowe obejmujące: 
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terapię zajęciową, muzykoterapię, trening ekonomiczny oraz jako działanie uzupełniające śniadania integracyjne. Projekt został 
zakończony w październiku 2020 r. i od tego czasu trwa jego kontynuacja. Liczba uczestników oscylowała wokół 20 uczestników. 
Świetlica PINOKIO – Głównym celem projektu dofinansowanego ze środków Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji Terapii 
Uzależnień i Profilaktyki było zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych opieki edukacyjnej i wychowawczej. W 
ramach prowadzonej placówki dzieciom i młodzieży zaoferowano udział w różnorodnych (indywidualnych i grupowych) 
zajęciach tematycznych z zakresu edukacji, profilaktyki i terapii. Dzięki podejmowanym działaniom dzieci nauczyły się 
współdziałać i odnajdować jako jednostka wśród grupy rówieśników, nabyły również umiejętność lepszego zrozumienia ludzkich 
zachowań oraz, co najważniejsze - poznawania i nazywania własnych emocji. W ramach realizacji zadania wsparciem objęto 
grupę 30 osób w wieku od 6 do 19 roku życia. 
IX Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych fART – dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON i Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Fundacja „Wiatrak” zrealizowała już IX edycję Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych, którego 
głównym celem jest aktywizacja społeczno-kulturalna, rozwój zdolności i dyspozycji twórczych osób niepełnosprawnych z całego 
kraju oraz kształtowanie wrażliwości społecznej na różne formy aktywności tej grupy osób. Festiwal odbył się pod hasłem 
„Wiara i rozum” zaczerpniętym z encykliki św. Jana Pawła II. Na nasze zaproszenie odpowiedziało w tej edycji 642 uczestników, 
którzy przygotowywali swoje prace, kwalifikując je do jednej z siedmiu kategorii: taniec, teatr, muzyka, rękodzieło, plastyka, 
fotografia, utwór literacki. Po analizie nadesłanych prac konkursowych Jury przyznało 14 nagród głównych, 14 wyróżnień 
specjalnych, 27 wyróżnień oraz nagrodę Grand Prix Festiwalu „fART”. Projekt oraz uroczysta gala wręczenia nagród, ze względu 
na pandemię, miały charakter zdalny. Podczas uroczystej gali w Filharmonii Pomorskiej wystąpił zespół Pectus – wydarzenie było 
transmitowane na żywo na naszym kanale YouTube. 
Projekt Interart 6 – celem projektu współfinansowanego ze środków PFRON jest zwiększenie samodzielności osób 
niepełnosprawnych poprzez rozwój ich kompetencji społecznych i umiejętności życiowych poprzez zastosowanie różnych form 
terapii. W ramach projektu w 2020 r. Fundacja „Wiatrak” udzieliła wsparcia 50 osobom. Zajęcia w ramach zadania prowadzone 
są przez cały tydzień w różnych formach wsparcia.
Laudato si -  od lipca 2020 roku „Wiatrak” realizuje nowatorski projekt pod nazwą “Arka Franciszka”. Idea projektu zakłada 
wdrażanie zasad ekologii integralnej – w myśl encykliki Papieża Franciszka “Laudato si”. W pierwszym etapie realizacji projektu 
nasz zespół podjął współpracę z Nadleśnictwem w Żołędowie oraz innymi instytucjami wspierającymi ochronę środowiska. Po 
pierwszym spotkaniu z naszymi Partnerami, powołaliśmy zespół specjalistów, który podczas spotkania w Domu Jubileuszowym 
dokonał oceny zagrożeń i ryzyka w związku z przyszłym użytkowaniem naszego wiatrakowego lasku. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej -  rehabilitacja społeczna i zawodowa 35 osób niepełnosprawnych w wieku od 25 do 51 lat o 
umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności w ramach 7 pracowni terapeutycznych: plastycznej, gospodarstwa 
domowego, krawieckiej, ogrodniczej, rękodzieła, stolarskiej, kulturalno-teatralnej.  
Aktywność – szansa na przyszłość -  Celem projektu jest tworzenie przestrzeni dla rozwoju i doskonalenia kapitału ludzkiego i 
społecznego wśród 80 młodych ludzi (kobiet i mężczyzn) w wieku 15-29 lat z województwa kuj-pom, jako jednego z kluczowych 
czynników aktywnego angażowania się w życie społeczne oraz samodzielnego kreowania kariery zawodowej. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 – 2020. 
Międzynarodowy wolontariat - Fundacja „Wiatrak” od wielu lat zajmuje się goszczeniem wolontariuszy z różnych krajów i 
wysyłaniem Polaków za granicę w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności i Erasmus+ Unii Europejskiej. 
Zagraniczni goście podejmują działania solidarnościowe w ramach projektów wolontariatu indywidualnego i grupowego w 
różnych placówkach oświatowych i podmiotach stowarzyszonych Fundacji „Wiatrak”. Poznają  polską kulturę i uczestniczą w 
lekcjach z języka polskiego. Aby integrować się ze społecznością lokalną i promować międzynarodowy wolontariat spotykają się 
z mentorami i uczniami szkół podstawowych i średnich w Bydgoszczy i okolic. W ramach działania zrealizowane były następujące 
projekty:
Projekt wolontariatu indywidualnego „Solidarni w działaniu” Czas trwania: 01.01.2019 – 31.12.2021, liczba wolontariuszy: 10
Projekt wolontariatu grupowego „Europodwórka10” Czas trwania: 19.07 – 04.09.2020, liczba wolontariuszy 10. 
Projekt wolontariatu grupowego „Hej kolęda, kolęda 2!” Czas trwania: 08.11 - 20.12.2020 W związku z pandemią wirusa 
Covid-19 projekt krótkoterminowy „Hej kolęda, kolęda 2!” odbył się w nietypowej jak dotychczas formie. Fundacji „Wiatrak” 
udało się zaprosić jedenastu wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności: sześciu realizowało działania na miejscu, a 
pięciu zdalnie. 
Pomoc w wypełnieniu rocznych zeznań podatkowych – pracownicy i wolontariusze „Wiatraka” pomagali społeczności w 
rozliczaniu 
Pit-ów. Z tej formy pomocy skorzystało kilkaset osób.
Wolontariat GPS – ideą wolontariatu jest niesienie bezinteresownej pomocy tym, którzy tego potrzebują. Jednocześnie w czasie 
wykonywanych zadań wolontariusze sami zdobywają określone umiejętności i doświadczenie. Założeniem wolontariatu GPS jest 
wspieranie działań Fundacji. Wolontariusze czynnie włączali się w pomoc seniorom i osobom samotnym w trakcie pandemii 
oraz pomagali przy organizacji paczek świątecznych, które w grudniu trafiły do kilku bydgoskich placówek. Wsparliśmy m.in. 
Rodzinny Dom Dziecka, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, Dom Pomocy Społecznej dla Samotnej Matki z Dzieckiem, 
Centrum Pomocy Społecznej dla bezdomnych kobiet. 
Wypoczynek – od 27 do 31 stycznia 2020 r. zorganizowano półkolonie zimowe dla kilkudziesięciu uczestników. 
Koncerty – na początku roku – do momentu zamknięcia placówki na skutek pandemii – odbyły się  3 koncerty studentów 
Akademii Muzycznej. W maju obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin naszego Patrona Św. Jana Pawła II – z tej okazji w formie 
zdalnej przygotowaliśmy koncert pt. „Jesteśmy!”. Po odmrożeniu sytuacji we wrześniu w ramach Inauguracji Międzyszkolnej Ligi 
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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

21500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Szachowej odbył się koncert zespołu United Guitars. 
Wydarzenia – Wzięliśmy udział w charytatywnej akcji #gaszynchallenge. We wrześniu 2020 roku Fundacja „Wiatrak” była 
miejscem inauguracji rozgrywek w ramach Enea Operator Międzyszkolnej Ligi Szachowej. Natomiast na początku października, 
przed wprowadzeniem kolejnego lockdown-u odbyła się Konferencja Duchowieństwa Diecezji Bydgoskiej. 
Działalność „Wiatraka” w czasie pandemii była podtrzymywana, w miarę możliwości, w ramach pracy zdalnej. Wiele form 
wsparcia musiało na kilka miesięcy zmienić całkowicie swoją formułę. Sytuacja wymusiła przeniesienie zajęć do sieci, dlatego 
staraliśmy się rozwinąć nasze kanały na mediach społecznościowych. 
Po 25 latach działalności przygotowaliśmy również nową identyfikację wizualną oraz logo.

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, którego celem było obniżenie stresu i 
lęku regulowanie emocji, psychoterapii i 
socjoterapii, organizowanie wyjść do miejsc 
kultury i rekreacji, spotkań okolicznościowych w 
ramach projektu Interart. Zajęcia były 
prowadzone systematycznie i miały na celu 
pobudzenie kreatywności, wyćwiczenie nowych 
umiejętności oraz nabycie nowych zachowań. 
Organizacja spotkań online w czasie pandemii, 
dostarczanie osobom niepełnosprawnym 
materiałów do terapii, środków do dezynfekcji.

92.31 F 17 860,34 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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 5



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 przygotowali gry 
i zabawy.

91.33 Z 2 105,17 zł

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

IX Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych 
„fART” poprzez przygotowane prace osóby 
niepełnosprawne miały możliwość rozwoju 
kreatywności, umiejętności twórczych i 
społecznych w kierunku sprawniejszego 
funkcjonowania w społeczeństwie. Festiwal 
odbył się pod hasłem „Wiara i rozum” 
zaczerpniętym z encykliki św. Jana Pawła II. Na 
nasze zaproszenie odpowiedziało w tej edycji 
642 uczestników, którzy przygotowywali swoje 
prace, kwalifikując je do jednej z siedmiu 
kategorii: taniec, teatr, muzyka, rękodzieło, 
plastyka, fotografia, utwór literacki. Po analizie 
nadesłanych prac konkursowych Jury przyznało 
14 nagród głównych, 14 wyróżnień specjalnych, 
27 wyróżnień oraz nagrodę Grand Prix Festiwalu 
„fART”

91.33 Z 9 060,34 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 bezpiecznych warunkach, 
przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb 
rozwojowych. Celem przedszkola jest także 
wychowanie dzieci w duchu moralności 
katolickiej w oparciu o nauczanie Jana 
Pawła II, zorganizowano półkolonie zimowe 
dla kilkudziesięciu uczestników, organizacja 
zajęć dla dzieci imłodzieży, aby mogły 
rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

92.31 F 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wyjazdy, wycieczki, udział uczestników w 
imprezach integracyjnych, 
okolicznościowych, udział w warsztatach i 
szkoleniach. Zastosowanie form pracy 
terapeutycznej aerobic, arteterapia, 
biblioterapia, muzykoterapia, trening 
umiejętności ekonomiczny, poruszanie się w 
środowisku, wsparcie psychologiczne, 
profilaktyka prozdrowotna, socjoterapia, 
aport amatorski, wyjazdy do kina i teatru. 
większenie samodzielności osób 
niepełnosprawnych poprzez rozwój ich 
kompetencji społecznych i umiejętności 
życiowych poprzez zastosowanie różnych 
form terapii.

92.31 F 0,00 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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116 453,68 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 340 621,50 zł

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) 2 818 398,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 599 682,50 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 114 523,39 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 50 837,86 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 53 354,25 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 147 841,51 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 55.00 O

Fundacja „Wiatrak” w 2020 roku prowadziła działalność gospodarcza w niewielkim zakresie 
polegające na wynajmowaniu ajentowi pomieszczeń. Wynajęto pomieszczenia: kuchni z 
zapleczem oraz wyposażeniem, pomieszczenie biurowe i salę kawiarniano-restauracyjną wraz 
z wyposażeniem, umożliwiające prowadzenie Kawiarni Artystycznej „Młynek”.Fundacja  
"Wiatrak"  od  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.

2 74.40 O

Fundacja „Wiatrak” w 2020 roku prowadziła działalność gospodarczą w niewielkim zakresie. 
Działalność ta oprócz wynajmu pomieszczeń dotyczyła także usług reklamowo-
sponsoringowych. Reklamowane były głównie lokalne firmy: Szkoła Pascal i Akademia Kultury 
Fizycznej. Podczas różnych zorganizowanych przez Fundację przedsięwzięć, spotkań, imprez 
okolicznościowych oraz na ulotkach i stronie internetowej oraz dostępnych nośnikach 
reklamowych.  Reklamowane były głównie lokalne firmy, stowarzyszenie współpracujące z 
fundacją podczas różnych zorganizowanych przez Fundację .

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

435 974,17 zł

1 432 624,60 zł

472 022,73 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 213 481,31 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 116 451,68 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: 2 903 060,33 zł 116 451,68 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

2 529 128,37 zł 116 451,68 zł

121 315,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

5 432,12 zł

9 021,23 zł

1 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży 36 036,18 zł

2 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 17 860,34 zł

3 Dom Jubileuszowy 7 274,76 zł

4 Plac Zabaw 29 656,25 zł

1 Kampania reklamowa 3 707,48 zł

2 Działalność statutowa 15 034,76 zł

3 Wolontariat 6 881,91 zł

0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

91 803,65 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 200,00 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)

50 837,86 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 70 554,13 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -6 791,61 zł

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

f) pozostałe koszty ogółem 238 163,61 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

33 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 3 707,48 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

3 707,48 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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1.2. 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)

21,15 etatów

54 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 1 279 960,55 zł

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

1 279 960,55 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)  

1 019,98 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)

50 osób

w 
tym:

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

50 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

955 854,73 zł

939 857,81 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 15 996,92 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 324 105,82 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 18 213,11 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 261 747,44 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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 Bydgoszcz 79 707,00 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 Bydgoszcz 154 459,20 zł

3 Świetlica ”Pinokio” Zapewnienie i dzieciom i 
młodzieży opieki edukacyjno-
wychowawczej, organizacja 
czasu wolnego

Urząd Miasta Bydgoszcz 36 000,00 zł

4 Festiwal Twórczości osób 
Niepełnosprawnych „fART

Aktywizacja społeczno-
kuturalna osób 
niepełnosprawnych, 
prezentacja i promocja 
twórczości osób 
niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

11 800,00 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

9 436,48 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)

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 Uniwersytet Trzeciego Wieku Aktywizacja i integracja 
międzypokoleniowa grupy 30 
seniorów – stymulowanie 
rozwoju osobowego, 
sprawności intelektualnej i 
fizycznej poprzez wykłady, 
spotkania międzypokoleniowe i 
wyjazdy integracyjne w okresie 
od 1 marca do 31 grudnia 2020 
roku

Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

6 000,00 zł

6 Akademia Twórczego 
Rozwoju

Organizacja zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i 
młodzieży w różnych 
pracowniach tematycznych

Urząd Miasta Bydgoszczy 99 000,00 zł

7 ORGANIZACJA SPORTU, 
KULTURY,REKREACJI I 
TURYSTYKI OSÓB 
NIEPEŁNOSRAWNYCH

Przedmiotem zadania było 
zorganizowanie Wieczerzy 
Wigilijnej dla osób 
z niepełnosprawnością 
będącymi mieszkańcami 
Bydgoszczy. Ze względu na 
sytuację pandemii przed 
Świętami Bożego Narodzenia 
dostarczone zostały paczki 
świąteczne z upominkami i 
artykułami spożywczymi. 
Wnioskowana kwota 
dofinansowania ze środków 
PFRON przeznaczona została na 
zakup upominków w postaci 
pendrive i notesów. Ze środków 
własnych został przygotowany 
catering ( wcześniej 
zamówiony),słodycze.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ

5 000,00 zł

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

1 Interart Integracja osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

336 310,38 zł

2 Festiwal Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

100 843,50 zł

3 Prowadzenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej

Edukacja, terapia, rehabilitacja 
społeczna osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

717 360,00 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

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
Waldemar Kochański
Małgorzata Watkowska,
Aleksandra Hołubowi

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 1

2021-10-15
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