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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2021-03-31

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. WŁOCŁAWEK

Powiat M. WŁOCŁAWEK

Ulica KALISKA Nr domu 99 Nr lokalu 

Miejscowość WŁOCŁAWEK Kod pocztowy 87-800 Poczta WŁOCŁAWEK Nr telefonu 501531062

Nr faksu nd E-mail 
fundacja@fundacjacaietanus.pl

Strona www www.fundacjacaietanus.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-03-05

2019-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34155157500000 6. Numer KRS 0000495898

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

Maria Krasucka Prezes Zarządu TAK

Izabela Kwiatkowska Wiceprezes Zarządu TAK

Joanna Mokras skarbnik 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

Barbara Podufalska Przewodnicząca Rady TAK

Bożena Jastrzębska członek Rady TAK

Agata Podlasin członek Rady TAK

CAIETANUS
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie ze statutem Fundacji Caietanus głównym celem jest podnoszenie 
aktywności zawodowej i integracja społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przedmiotem działalności Fundacji jest:
1) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 
osób niepełnosprawnych;
2) pomoc społeczna z zakwaterowaniemdla osób w podeszłymwieku i 
osób niepełnosprawnych
3) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej 
nieuwzględniona;
4) pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniemgdzie indziej 
nieuwzględniona;
5) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej 
niesklasyfikowana;
6) opieka dzienna nad dziećmi;
7) działalność wspomagająca edukację;
8) pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
9) działalność fizjoterapeutyczna;
10) pozostała działalność wydawnicza;
11) pozostała działalność związana ze sportem;
12) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana;
13) działalność rozrywkowa i rekreacyjna i inne.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Głównym celem działalności Fundacji Caietanus  jest organizowanie i 
niesienie pomocy, podnoszenie aktywności, wsparcie i integracja 
społeczna, szczególnie niepełnosprawnych we wszystkich granicach 
wiekowych, dzieci, ich rodzin i otoczenia, osób starszych i innych 
potrzebujących. Fundacja Caietanus została zarejestrowana w KRS 5 
marca 2014 r. Celem działania Fundacji jest pomoc oraz podnoszenie 
aktywności zawodowej i integracja społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym a w szczególności pomoc, rehabilitacja na rzecz 
osób niepełnosprawnych fizycznie oraz z innymi dysfunkcjami i 
zaburzeniami a także na rzecz innych osób: dzieci, osoby starsze, 
potrzebujące. Obszary dodatkowe to działania popierające tworzenie 
nowych form wsparcia w tym warsztatów, działania promujące aktywny i 
prozdrowotny styl życia oraz inne formy wsparcia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Cele Fundacji są realizowane poprzez 
składanie w konkursach ofert projektowych a następnie wdrażanie 
projektów, przedsięwzięć i innych działań wpisujących się w potrzeby 
osób objętych wsparciem Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Sprawozdanie merytoryczne z  działalność Fundacji Caietanus
  w roku 2020r:
Działania opierały się głównie na:
* granty otrzymane na realizację projektów z konkursów ogłoszonych przez:
- Gminę Miasto Włocławek:
„KF Kajtek – rozwijamy nasze pasje 3”, był kontynuacją projektu z zeszłego, którego celem było rozwijanie zainteresowań 
uczniów zw. z kulturą, filmami, rozwijanie pasji i zainteresowań itp .
Klub Kajetan – popołudniowe zajęcia świetlicowe dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną znaczną i głęboką w 
wieku 25+. Realizowany od marca do grudnia 2020r.
„Bądź aktywny”, projekt zrealizowany z seniorami z Parafialno – Osiedlowym Klubem Seniora w Michelinie: podniesie 
świadomości zdrowotnej i aktywności fizycznej oraz  wspólna integracja.
- Fundację "ANWIL dla Włocławka":
„Wakacje z Aeroklubem” realizowany w lipcu  projekt w partnerstwie z Aeroklubem oraz  „Wakacje z latawcami ” - projekt na 
organizację półkolonii, na lotnisku dla dzieci, realizowane  w sierpniu 2020r.
„Włomaggedon – pierwszy bieg integracyjny bieg z przeszkodami dla osób z niepełno sprawnościami – ze względu 
wprowadzonych stan epidemii w marcu w 2020r, i niemożliwość organizacji imprezy masowej, przyczynił się zmiany charakteru 
projektu, co pozwoliło na zakup specjalistycznego sprzętu sportowego.
„Międzypokoleniowe mosty” projekt, który łączy różne działania skierowane do różnych grup beneficjentów,   realizowany do 
31.03.2021r
  Ponadto wspieraliśmy finansowo: leczenie chorego dziecka Kacperka. 
Organizacja i udział w imprezach:
- działalność charytatywna, udział w pikniku charytatywnym, połączonego ze zbiórką w parafii Św. Stanisława na rzecz chorego 
dziecka,
* Udział przedstawiciela Fundacji w pracach:
- Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Włocławek.
* Organizacja i udział w akcjach:
- wsparcie  akcji dla dzieci autystycznych w biegu charytatywnym pn. „Nakręć kilometry – Przyjaźnie dla autyzmu”
- internetowa akcja charytatywna pn. „Podziel się świętami”.
Przeprowadzenie zbiórki publicznych pod nazwą: „Od Nas dla Was 2020”- całoroczna.
Wiele zaplanowanych w 2020r działań naszej Fundacji nie odbyło się ze względu na wprowadzony w marcu i nadal 
obowiązujący stan epidemii w Polsce oraz związane z nim obostrzenia sanitarne.  
W październiku br zawarliśmy umowę wynajmu nieruchomości i od 16 listopada 2020r prowadzimy swoją działalność 
statutową i realizujemy przedsięwzięcia przy ul. Zachodniej 100 we Włocławku.
W 2020 roku z rozliczeń 1% za 2019r otrzymaliśmy 6518,01zł z tego 1876,30 zł dla uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Szkół 
nr3  we Włocławku.
Realizowaliśmy również działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym letni  wypoczynek, poprzez organizację półkolonii. Fundacja 
Caietanus cyklicznie organizowała letnie półkolonie, dotychczas w Nadleśnictwie. Nawiązano współpracę z Aeroklubem 
Włocławskim. Działania z projektu „Wakacje z latawcami” były kontynuacją i nawiązywały tematycznie do rozpoczętych w lipcu 
półkolonii, realizowanych przez Stowarzyszenie Aeroklub Włocławskie w partnerstwie z naszą Fundacją pn „Wakacje w 
Aeroklubie”. Projekt był skierowany do grup dzieci z miasta i okolic (obszarów wspieranych przez Fundację „ANWIL DLA 
WŁOCŁAWKA”.), w tym dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzieci miały warunki do miłego, aktywnego oraz 
atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, podczas zajęć modelarskich, budując różne obiekty latające: mini samolociki, latawce, 
mini rakiety, modele kartonowe. Uczestnicy półkolonii podnosili swoją wiedzę na temat pracy pilotów samolotów, szybowców i 
balonów. Poznawali skoczków spadochronowych i budowę oraz zasady składania spadochronu. Utworzyła się grupa dzieci- 
małych modelarzy, którzy kontynuowali zajęcia modelarskie do końca lutego 2021r.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Dzieci, młodzież, dorośli z niepełnosprawnościami, seniorzy, chorzy, potrzebujący wsparcia.

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

200

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dostosowanie, adaptacja, doposażenie  
wynajmowanego lokalu na potrzeby realizacji 
wsparcia dla osób niepełnosprawnych i 
seniorów. Tworzenie specjalistycznej świetlicy 
terapeutycznej. Zakupy na rzecz Zespołu Szkół 
nr3 we Włocławku. Pozyskanie 1% procenta z 
podatku dochodowego od osób fizycznych 
pozwoliło rozszerzyć działalność naszej Fundacji 
oraz realizację założonych celów.  Powstanie 
świetlicy terapeutycznej pozwoli w przyszłości 
rozszerzyć zakres wsparcia oraz zwiększy 
dostępność osób niepełnosprawnych, 
potrzebujących do specjalistycznego wsparcia. 
Rozszerzyła się również współpraca i wsparcie 
na rzecz niepełnosprawnych z Zespołu Szkół nr3 
we Włocławku.

88.10.Z 5 584,46 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Klub Kajetan – popołudniowe zajęcia 
świetlicowe dla osób dorosłych z 
niepełnosprawnością intelektualną znaczną i 
głęboką w wieku 25+. Realizowany od marca do 
grudnia 2020r. 
„KF Kajtek – rozwijamy nasze pasje 3”, był 
kontynuacją projektu z zeszłego, którego celem 
było rozwijanie zainteresowań uczniów zw. z 
kulturą, filmami, rozwijanie pasji i 
zainteresowań itp .
Międzypokoleniowe mosty” projekt, który łączy 
różne działania skierowane do różnych grup 
beneficjentów,   realizowany do 31.03.2021r.
Projekty obejmowały wsparciem dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe z 
niepełnosprawnościami.

88.10.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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) 120 123,52 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 25 907,01 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 94 216,51 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 działalność na rzecz osób w wieku 
emerytalnym

„Bądź aktywny”, projekt zrealizowany z 
seniorami z Parafialno – Osiedlowym Klubem 
Seniora w Michelinie we Włocławku, gdzie 
celem było podniesie świadomości zdrowotnej i 
aktywności fizycznej oraz  wspólna integracja 
osób starszych. Wspieranie Parafialno - 
Osiedlowego Klubu Seniora we Włocławku. , z 
osiedla Michelin, Mielęcin, oraz mieszkańców 
Włocławka. Zajęcia z projektu odbywały w 
Michelinie- dzielnicy Włocławka, w 
pomieszczeniach świetlicy Oratorium przy 
Parafii Ducha Świętego we Włocławku, oraz  w  
miejscach  rekreacyjnych Włocławka. Grupa 
seniorów aktywnie brała udział w zajęciach, 
jednak stan pandemii i fale zachorowań 
ograniczały ich aktywność.

88.10.Z 0,00 zł
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6 518,01 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 50 550,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 19 390,86 zł

2.4. Z innych źródeł 43 664,65 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 6 518,01 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: 111 156,25 zł 6 518,01 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

50 550,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

16 769,00 zł

0,00 zł

2 621,86 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17 902,78 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

8 004,23 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

103 152,02 zł 6 518,01 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

1 704,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

18 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)

3 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

3 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 55 250,00 zł

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

55 250,00 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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)

13 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

12 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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 55 250,00 zł

w 
tym:

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 55 250,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

1 Klub Kajetan Celem projektu jest ochrona i 
promocja zdrowia psychicznego 
poprzez propagowanie 
zdrowego stylu życia, 
kształtowanie właściwych 
postaw społecznych, 
zapobieganie przemocy itp, 
poprzez udział grupy dorosłych 
niepełnosprawnych dzieci w 
specjalistycznych zajęciach oraz 
 wsparciu ich rodziców w 
działaniach profilaktycznych 
min. związanych z polityką 
wytchnieniową. W ramach 
zadania niepełnosprawni 
uczestnicy otrzymują 
specjalistyczne wsparcie 
podczas, popołudniowych zajęć 
świetlicowych.

Gmina Miasto Włocławek 42 000,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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)

Stan epidemii znacznie ograniczył działalność Fundacji, szczególnie pozyskiwanie sponsorów. Pomimo tego udało 
się wynająć nieruchomość, w którym od 7 października 2020r prowadzimy działalność statutową. Po 
przeprowadzeniu niezbędnych prac adaptacyjnych, dostosowując lokal do potrzeb niepełnosprawnych, tworzymy 
świetlicę terapeutyczną dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz innych potrzebujących ( wykluczonych 
społecznie).

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

organizacji

Maria Krasucka 
Izabela Kwiatkowska 

Joanna Mokras 
(wymiennie)

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

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

2021-03-31
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