
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. WŁOCŁAWEK

Powiat M. WŁOCŁAWEK

Ulica OKRĘŻNA Nr domu 21 Nr lokalu 

Miejscowość WŁOCŁAWEK Kod pocztowy 87-800 Poczta WŁOCŁAWEK Nr telefonu 542314319

Nr faksu 542319100 E-mail 
k.balcer@fundacjasamotnamama.org

Strona www www.fundacjasamotnamama.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-07-06

2015-11-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34005372800000 6. Numer KRS 0000237535

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

Marlena Korpalska prezes 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)

FUNDACJA "SAMOTNA MAMA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana w celu realizacji zadań publicznych w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
rodzinnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2. działalności charytatywnej,
3. ochrony i promocji zdrowia,
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. działania na rzecz osób starszych i seniorów,
6. promocji zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy oraz 
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
7. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn,
8. kultury, nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
9. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
10. przeciwdziałania patologiom społecznym,
11. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich,
12. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą,
13. promocji i organizacji wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności na rzecz 
ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów,                     
a w szczególności poprzez likwidację    dysfunkcji w rodzinie niepełnej tj. 
przede wszystkim pomoc materialną, rzeczową, prawną, medyczną i inną 
w miarę potrzeby w przypadkach:
a) utraty pracy oraz zagrożenia bezrobociem i niemożności zaspokojenia 
podstawowych potrzeb bytowych,
b) długookresowej choroby rodzica lub dziecka (choroby nowotworowej 
lub innej długotrwałej wyniszczającej organizm) wiążącej się                     z 
wydatkami na leczenie i lekarstwa,     
c) konieczności przeprowadzenia operacji lub zabiegów (dzieci) w kraju, 
jak i za granicą oraz pokrycia kosztów rehabilitacji,
d) inwalidztwa dziecka lub rodzica,
e) dzieciom wybitnie uzdolnionym,
f) molestowania czy wykorzystywania seksualnego bądź stosowania 
przemocy psychofizycznej wobec małoletnich lub znęcania się nad 
dorosłym członkiem rodziny,
g) niewydolności wychowawczej czy społecznej rodzica albo opiekuna lub 
w przypadku choroby uzależnieniowej,
h) w załatwianiu spraw urzędowych (dotyczących zdrowia, nauki, majątku 
i innych spraw dziecka),
i) w refundowaniu posiłków dzieciom, szczególnie w okresie wakacji i ferii,
j) w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
       oraz pomoc rodzinom wielodzietnym.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Dariusz Borysow przewodniczący Rady 
Nadzorczej

TAK

Jerzy Pietraszewski wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej

TAK

Małgorzata Wilińska członek Rady Nadzorczej TAK

Ewa Krysińska- Błaszczyk członek Rady Nadzorczej TAK

Tomasz Dziewicki członek Rady Nadzorczej TAK

Jacek Wojda członek Rady Nadzorczej TAK

Józef Czernecki członek Rady Nadzorczej TAK

Wiesław Rafalski członek Rady Nadzorczej TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Dla osiągniecia swoich celów Fundacja wspierała w 2021  działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z 
działalnością Fundacji. Organem wykonawczym działań  Fundacji jest zarząd, któremu podlega pracownik biura/ dyrektor oraz 
główny księgowy. Zarząd podejmuje decyzje oraz zatwierdza uchwały do realizacji. 
W 2021r. podjęto i zrealizowano 12 uchwał zarządu, w tym:  1 uchwała zarządcza oraz 11 uchwał dotyczących realizacji 
głównych celów statutowych. 
Na dzień 31 grudnia 2021r. liczba podopiecznych Fundacji wynosiła 186 rodzin, w tym:
-  rodziny niepełne (rodzice samotnie wychowujący dzieci), 
-  rodziny zastępcze 
-  rodziny wielodzietne.
 Fundacja wspierała podopiecznych poprzez realizację Programu Socjalnego w tym w szczególności: 
1. Pomoc celowa finansową
2. pomoc celową niefinansową w postaci korzystania  przez rodziny z:
- półkolonii dla dzieci  
- pomocy rzeczowej (paczki z artykułami spożywczymi).
Wysokość kwoty wsparcia finansowego oraz możliwość korzystania z pomocy pozafinansowej była określana w oparciu o zapisy 
w wewnętrznym regulaminie.  Fundacja w 2021r. udzielała wsparcia finansowego w ramach pomocy celowej skierowanej do 
osób prywatnych, osób prawnych, instytucji stowarzyszeń oraz grup nieformalnych. 
W 2021r. Fundacja udzielała wsparcia pomocy finansowej celowej w zakresie: 
- ochrony macierzyństwa, 
- samotnego macierzyństwa, 
- wielodzietności, 
- na pomoc osobom chorym, 
- konsultacje lekarskie,
-  na rehabilitację i ćwiczenia usprawniające, 
- na przejazdy do szpitala,
- na dofinansowanie pozostałych kosztów służących poratowaniu zdrowia i życia
- na dofinansowanie zabiegów i operacji , głównie ratujących życie
- na dofinansowanie zakupu leków, suplementów diety (pacjenci onkologiczni) oraz na zakup innych środków medycznych 
- dofinansowanie pozostałych kosztów zdrowotnych i leczenia wskazanego schorzenia
- pomoc w sytuacji życiowej wynikającej z nagłych zdarzeń 
- pomoc w pozostałych uzasadnionych przypadkach.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd Fundacji podejmował uchwały o udzieleniu pomocy z przyczyn innych niż 
wymienione.
W 2021 roku rozpatrzono pozytywnie 19 wniosków o pomoc celową, w tym:
- 16 wniosków dotyczyło pomocy finansowej jednorazowej ( 15 wniosków złożyły osoby fizyczne/ rodziny ; 1 wniosek złożyła 
instytucja/ organizacja )
- 3 wnioski dotyczyły udzielenia pomocy finansowej stałej / cyklicznej dla osób fizycznych.
W 2021 r. Fundacja realizowała następujące zadania statutowe: 
- udział w otwartych konkursach ofert/ konkursach grantowych i realizacja 1 oferty/ projektu : półkolonie dla dzieci i młodzieży 
WAKACJE MŁODEGO ODKRYWCY II  realizacja Programu Profilaktycznego, projekt był współfinansowany ze środków dotacji z 
Gminy Miasto Włocławek. Zorganizowane zostały dwa sześciodniowe turnusy półkolonii dla dzieci i młodzieży w wieku 7 - 14 
lat. 
Pozafinansowym partnerem w realizacji zadania było Centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku, którego wychowankowie i 
podopieczni uczestniczyli w półkoloniach . W zajęciach wzięło udział 70 dzieci i młodzieży. 
- Fundacja kontynuowała realizację zadania dotyczącego wyposażenia domu oraz zagospodarowania działki na potrzeby 
wielodzietnej rodziny w miejscowości Wielgie. W ramach tych działań Fundacja zakupiła i zleciła instalacje paneli 
fotowoltaicznych w celu zarówno oszczędności w użytkowaniu domu oraz ze względów proekologicznych.
- Fundacja wzorem lat ubiegłych uczestniczyła w programie Włocławskiej kampanii Białej Wstążki pn. "Oblicza Przemocy"
- wspólnie z MOPR we Włocławku oraz Komendą Miejską Policji współorganizowaliśmy VI Powiatową Konferencję dot. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- byliśmy członkami i braliśmy aktywny udział w pracach Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek oraz w Miejskiej Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego 
- współpracowaliśmy z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej
- współpracowaliśmy z fundacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym:
1. centrum Opieki nad Dzieckiem we Włocławku
2. Miejska Biblioteka Publiczną we Włocławku 
3. Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej
4. Polskim Związkiem Niewidomych Oddział we Włocławku
5. Komendą Miejską Policji we Włocławku
6. Komenda Straży Miejskiej we Włocławku
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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

270

4

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

7. Komenda Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
8. Zgromadzeniem Sióstr Orionistek 
9. Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufiec Włocławek
10. Włocławskim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych EUROINTEGRACJA
11. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Włocławku.

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 rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

Przedmiotem działalności w tym obszarze była: 
pomoc finansowa w szczególności dla rodzin 
niepełnych, zastępczych i wielodzietnych, które 
znajdują się  w trudnych sytuacjach losowych i 
życiowych. Fundacja udzielała wsparcia pomocy 
finansowej celowej w zakresie: 
- ochrony macierzyństwa, 
- samotnego macierzyństwa, 
- wielodzietności, 
- pomoc w sytuacji życiowej wynikającej z 
nagłych zdarzeń 
- pomoc w pozostałych uzasadnionych 
przypadkach, w tym dla rodzin pełnych, których 
dochody spełniały wymogi zawarte w 
regulaminie pomocy celowej.

88.99.Z 0,00 zł

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

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

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Wspieranie działań na rzecz rozwoju pasji i 
talentów dzieci i młodzieży szczególnie 
uzdolnionej, w tym w szczególności kontynuacja 
procesu szkoleniowego dla osób, które osiągają 
tytuły mistrzowskie w zawodach krajowych i 
zagranicznych.
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
podczas wakacji letnich, w tym organizacja 
corocznych zajęć na półkoloniach letnich z 
realizacja Programu Profilaktycznego. 
Uczestnikami półkolonii letnich są dzieci z rodzin 
niepełnych, zastępczych oraz wielodzietnych, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, które z 
różnych powodów pozostają podczas wakacji w 
swoim miejscu zamieszkania.

86.90.E 6 000,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Przedmiotem działalności w tym obszarze  jest 
pomoc w zakresie ogólnie pojętej opieki 
zdrowotnej i prozdrowotnej, w tym  : zakup 
leków, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, naprawa 
sprzętu rehabilitacyjnego, zakup artykułów 
sanitarnych i higienicznych, koszty rehabilitacji, 
pomoc osobom chorym w załatwianiu 
podstawowych spraw, konsultacje lekarskie, 
pokrycie kosztów rehabilitacji i ćwiczeń 
usprawniające, przejazdy do szpitala, 
dofinansowanie pozostałych kosztów służących 
poratowaniu zdrowia i życia, dofinansowanie 
zabiegów i operacji , głównie ratujących życie, 
dofinansowanie zakupu leków, suplementów 
diety (pacjenci onkologiczni) oraz na zakup 
innych środków medycznych , dofinansowanie 
pozostałych kosztów zdrowotnych i leczenia 
wskazanego schorzenia

86.90.E 6 007,60 zł
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60 762,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 545 209,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 515 343,00 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 29 866,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 424 581,00 zł

2.4. Z innych źródeł 29 866,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 50 463,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 12 007,60 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

30 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

801,00 zł

423 780,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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 316 044,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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: 213 049,00 zł 12 007,60 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

199 299,00 zł 12 007,60 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

13 750,00 zł 0,00 zł

1 zakup sprzętu do rehabilitacji, zakup artkułów higienicznych i sanitarnych 3 896,70 zł

2 szkolnie sportowe i przygotowanie do zawodów 8 110,90 zł

1 pomoc w rehabilitacji Łukasza polcyna 6 007,60 zł

2 szkolenie sportowe mistrzyni Europy w judo Angeliki Szymańskiej 6 000,00 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

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

0,00 etatów

5 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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)

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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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 23 633,00 zł

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

23 633,00 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 23 633,00 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 23 633,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

1 WAKACJE MŁODEGO 
ODKRYWCY

organizacja półkolonii letnich 
dla dzieci i młodzieży z 
realizacja Programu 
Profilaktycznego

Gmina Miasto Włocławek 30 000,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

organizacji

Marlena Korpalska 
Katarzyna Balcer 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

2022-10-17
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