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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-10

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina BYDGOSZCZ

Powiat BYDGOSZCZ

Ulica UL. JERZEGO 
RUPNIEWSKIEGO

Nr domu 11 Nr lokalu 

Miejscowość BYDGOSZCZ Kod pocztowy 85-796 Poczta BYDGOSZCZ Nr telefonu 601-388-088

Nr faksu E-mail 
agnieszka.olszewska@proomnis.org.p
l

Strona www www.proomnis.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-12-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34071593900000 6. Numer KRS 0000348387

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

Agnieszka Lange-Olszewska prezes zarządu TAK

Aleksandra Lewandowska członek zarządu TAK

Maria Jolanta Arndt 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

Ewa Cieśla członek Rady fundacji TAK

Maria Szymanek członek Rady fundacji TAK

Sebastian Spionkowski członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA PRO OMNIS
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań w 
obszarze:
a) ochrony zdrowia, 
b) opieki i pomocy społecznej, 
c) oświaty i wychowania, 
d) rozwoju gospodarki i 
e) ochrony środowiska polegające na:
 
1) podejmowaniu aktywności w zakresie pomocy społecznej i 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, zawodowemu, 
edukacyjnemu, zdrowotnemu i we wszystkich sferach życia ludzkiego, 
mieszkańców miast i wsi, w szczególności dzieci i seniorów
2) podejmowaniu działań na rzecz aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i 
zdrowotnej kobiet, mieszkanek wsi i miast
3) działaniu na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców miast i wsi, 
szczególnie seniorów i dzieci
4) organizowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
5) aktywizowaniu postaw obywatelskich mieszkańców wsi i miast
6) wspieraniu edukacji na terenach wiejskich i miejskich, szczególnie 
zdegradowanych
7) prowadzeniu szkoleń i działalności oświatowej
8) prowadzeniu działalności naukowej i technicznej 
9) podejmowaniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich 
najbliższego otoczenia, rodzin, w tym szczególnie seniorów i ich dzieci
10) podejmowaniu działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej 
inwalidów, osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ich najbliższego otoczenia
11) promocji i organizacji wolontariatu,
12) podejmowaniu działań w zakresie kultury fizycznej i sportu,
13) podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska
14) tworzeniu warunków do rehabilitacji społecznej, medycznej, 
funkcjonalnej i psychicznej osób niepełnosprawnych, inwalidów i 
zagrożonych jakąkolwiek formą wykluczenia społecznego, 
ekonomicznego, środowiskowego oraz dyskryminacją,
15) aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepracujących, 
bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mającej na celu 
zmniejszenie obszarów  wykluczenia społecznego
16) współpracy międzynarodowej w zakresie rehabilitacji, integracji i walki 
z wykluczeniem i innymi aktywnościami realizowanymi przez fundację.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele prowadząc działalność poprzez: 
1) popularyzację profilaktyki i kampanie promocji zdrowia,
2) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i 
modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących 
poprawie zdrowia,
3) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki 
społecznej oraz bezpośrednio osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem i ich najbliższego otoczenia,
4) prowadzenie lub wspieranie organizacyjne, finansowe, osobowe, pracą 
wolontariuszy i specjalistów, dziennych domów pobytu, świetlic, klubów 
samopomocowych,
5) prowadzenie usług społecznych,
6) wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe edukacji na terenach 
wiejskich i miejskich,
7) działania na rzecz rozwoju sieci placówek dydaktyczno-
wychowawczych,
8) działania mające na celu poprawę warunków nauczania,
9) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
10) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,
11) aktywizowanie postaw obywatelskich,
12) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, 
podmiotami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi, nstytucjami 
zagranicznymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
13) prowadzenie szkoleń,
14) prowadzenie doradztwa i pośrednictwa zawodowego,
15) tworzenie i realizację lub wspieranie intelektualne programów 
edukacyjnych kształcenia i dokształcania zawodów medycznych i 
niemedycznych w zakresie celów Fundacji,
16) organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń i 
wykładów w zakresie celów Fundacji,
17)wspieranie finansowe, organizacyjne i rzeczowe środowiska 
medycznego w zakresie szkoleń, badań i prac naukowych i podnoszących 
kwalifikacje związane z wykonywaną pracą na rzecz dobra chorych,
18) prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących 
cele Fundacji,
19) upowszechnianie na stronach internetowych, w środkach masowego 
przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów 
telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, 
radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w  zakresie objętym 
celami Fundacji,
20) skupienie wokół Fundacji ludzi w Rzeczpospolitej Polskiej i poza 
granicami, w tym przedstawicieli środowisk twórczych, naukowych i 
intelektualnych,
21) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i 
jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami 
Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie 
porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o  podobnym 
do Fundacji profilu działania,
22) przyznawanie nagród osobom biorącym udział w realizacji celów 
Fundacji,
23) wspieranie oraz realizowanie społecznych inicjatyw ustawodawczych 
w zakresie celów Fundacji,
24) tworzeniu centrów kompetencji fundacji, realizujących poszczególne 
zadania,
25) współpracy z lokalnymi i regionalnymi jednostkami samorządu, 
partnerami społecznymi i innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i 
za granicą.

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

Fundacja realizowała swoje cele poprzez:
  a) współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie pozyskania środków na 
 działalność statutową fundacji;

b) zbiórkę publiczną dla realizacji celów dotyczących sfer zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym osobom w 
trudnej sytuacji życiowej, a w tym szczególnie osobom w wieku emerytalnym (działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym). 
Efektem działań Fundacji w tym zakresie jest objęcie wsparciem poprzez dostarczanie posiłków do domów osobom w wieku 
emerytalnym i niepełnosprawnym. Wsparciem objęto łącznie 70 osób (liczonych odrębnie 6 osób; na ilość 90 składają się 
podopieczni dziennego domu pobytu Centrum Wielu Pokoleń (20) oraz podopieczni MOPS Bydgoszcz (44), wspierani w zakresie 
dożywiania i wreszcie Seniorzy (6) z dzielnicy Fordon, którzy zgłaszali potrzeby dowozu posiłków do domu bezpośrednio w 
Fundacji) , którym codziennie we wszystkie dni robocze w 2018 roku bezpłatnie dostarczano posiłki do domów.

c) współpracę z miejskimi i gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz ośrodkami pomocy rodzinie w Bydgoszczy, Nakle, 
Osielsku, Toruniu. W ramach tej współpracy realizowano zadania w zakresie pomocy społecznej a w tym pomocy rodzinie oraz 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

d) udział w konkursach ogłaszanych przez ośrodki pomocy społecznej, Fundacja przystąpiła do konkursu ogłoszonego przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na „Dożywianie podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
formie posiłków jednodaniowych w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r..” Oferta złożona przez Fundację Pro Omnis 
została wybrana i umowa skutecznie podpisana a usługa wykonana zgodnie z warunkami umowy. Umowa z zakresu obszaru  
pomocy społecznej, w tym osobom w trudnej sytuacji życiowej. Cele realizacji zadania to:
1) poprawa poziomu życia rodzin o niskich dochodach, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy 
(dobrze zbilansowany posiłek pozytywnie wpływa na siły witalne i pozwala realizować inne zadania związane z 
funkcjonowaniem rodziny)
2) poprawa stanu zdrowia osób korzystających z dożywiania (posiłki będą urozmaicone, przygotowane ze świeżych produktów i 
w cyklu tygodniowym stanowiły istotny element diety w odniesieniu do wymagań zdrowotnych)
3) kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy 
(zastosowane menu może być wzorcem dla korzystających w przygotowywaniu samodzielnych posiłków np. w dni wolne od 
pracy).
W okresie 12 mcy okresu sprawozdawczego, zrealizowano ww cele dla łącznie 44 osób. Wsparciem objęto w całym roku łącznie 
44 podopiecznych Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fordonie w Bydgoszczy, którym przygotowano łącznie 4934 
obiady.

e) w sferze pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym, Fundacja pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Centrum Wielu Pokoleń” i podpisała umowę 
UM_SE.433.1.147.2017 z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.3.2 Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu Fundacja prowadzi dzienny dom pobytu dla osób niesamodzielnych i 
starszych oraz niepełnosprawnych. W 2018 roku wsparcie uzyskało łącznie 20 osób, które korzystały z usług dziennego domu z 
zakresu opieki, zajęć informacyjnych, animacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, wsparcia specjalistycznego 
(psychologicznego, prawnego, terapeutycznego) oraz 40 osób z otoczenia uczestników dziennego domu

f) w sferze promocji i organizacji wolontariatu fundacja realizowała umowy ze szkołami publicznymi w Bydgoszczy i Żołędowie 
oraz współpracowała z ok. 40 wolontariuszami do pracy na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niesamodzielnych. 
Wolontariusze, którzy podpisali umowę, realizowali zadania wyznaczane przez koordynatorów.

g) organizowanie aktywizacji zawodowej dla osób zagrożonych wykluczeniem, bądź wykluczonych społecznie (sfera promocji 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy (…)),

Fundacja podjęła aktywnie działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie.
Wraz z przedsiębiorstwem Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Kadr "DENAR" Dorota Wierzgała, realizowała projekt pt.: „ Akademia 
Wiedzy i Doświadczenia” z poddziałania 1.2.2 (POWER) skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie osób 
biernych zaw.) w wieku 15-29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. 
młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020 z wyłączeniem grupy określonej dla 
trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1, a także wyłączeniem osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. W ramach 
projektu wspierano 30 osób biernych zawodowo (w tym 19 K i 11 M) zamieszkujących na terenie m. Bydgoszcz, powiatu 
bydgoskiego i powiatu nakielskiego - projekt był skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-
pomorskiego. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014 - 2020. Wśród osób biernych zawodowo zdiagnozowano osoby 
bierne zawodowo posiadające niskie kwalifikacje (do ISCED 3 włącznie)i osoby z niepełnosprawnościami. Zadaniem Fundacji 
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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

146

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

było przygotowanie Indywidualnych Identyfikacji potrzeb (IPD).
Prowadziła szkolenia i zatrudniała na umowy o pracę, osoby niepełnosprawne, bądź wykluczone lub zagrożone wykluczeniem 
społecznym w ramach prowadzonej działalności w postaci przedsiębiorstwa społecznego. Fundacja korzystała ze wsparcia 
dofinansowania na usługi doradcze i specjalistyczne z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy. 
Fundacja prowadziła warsztaty i szkolenia dla osób aktywizujących się w zawodzie kucharza i/lub pomocy kuchennej. W ramach 
aktywizacji społecznej Fundacja realizowała staże dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, w tym dla 
nieaktywnej zawodowo młodzieży. 

- w sferze charytatywnej (dobroczynności) i pomocy społecznej -wsparto 6 uczniów (zdolnych, wyróżniających się w dziedzinie 
sportu, w trudnej sytuacji materialnej) wskazanych przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 10 w Toruniu im. S. Banacha. Wsparcie 
polegało na zapewnieniu bezpłatnie 3 posiłków 4 x w tygodniu w okresie dni szkolnych w 2018 roku.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Fundacja prowadzi dzienny dom pobytu dla 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, osób niesamodzielnych i starszych. 
W 2018 roku wsparcie uzyskało łącznie 20 osób, 
które korzystały z usług dziennego domu z 
zakresu opieki, zajęć informacyjnych, 
animacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, 
wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, 
prawnego, terapeutycznego) oraz 40 osób z 
otoczenia uczestników dziennego domu; Osoby 
objęte wsparciem trzymują także bezpłatnie 
posiłki do domu, w przypadku, gdy są chore i nie 
mogą dojechać do dziennego domu pobytu.

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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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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Fundacja przystąpiła do konkursu ogłoszonego 
przez MOPS w Bydgoszczy na „Dożywianie 
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w formie posiłków jednodaniowych 
w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r..” 
Oferta złożona przez Fundację Pro Omnis została 
wybrana i umowa skutecznie podpisana a usługa 
wykonana zgodnie z warunkami umowy. 
Umowa z zakresu obszaru  pomocy społecznej, 
w tym osobom w trudnej sytuacji życiowej. Cele 
realizacji zadania to:
1) poprawa poziomu życia rodzin o niskich 
dochodach, podopiecznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bydgoszczy (dobrze 
zbilansowany posiłek pozytywnie wpływa na siły 
witalne i pozwala realizować inne zadania 
związane z funkcjonowaniem rodziny)
2) poprawa stanu zdrowia osób korzystających z 
dożywiania (posiłki będą urozmaicone, 
przygotowane ze świeżych produktów i w cyklu 
tygodniowym stanowiły istotny element diety w 
odniesieniu do wymagań zdrowotnych)
3) kształtowanie właściwych nawyków 
żywieniowych podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy 
(zastosowane menu może być wzorcem dla 
korzystających w przygotowywaniu 
samodzielnych posiłków np. w dni wolne od 
pracy).
W okresie 12 mcy okresu sprawozdawczego, 
zrealizowano ww cele dla łącznie 44 osób. 
Wsparciem objęto w całym roku łącznie 44 
podopiecznych  ROPS w Fordonie w Bydgoszczy.

88.99.Z 0,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

Fundacja aktywizuje młodzież szkół z Bydgoszczy 
i Żołędowa inicjując współpracę 
międzypokoleniową w Centrum Wielu Pokoleń. 
Na co dzień współpracuje z 40 wolontariuszami. 
Wolontariusze wspierają podopiecznych 
Fundacji w organizacji zajęć i uroczystości w 
dziennym domu pobytu, pomagają także w 
czynnościach porządkowych i inicjują działania 
samopomocowe między uczestnikami projektu i 
ich otoczeniem. Zdarza się, że pomagają w 
czynnościach życia codziennego w domu 
podopiecznych. Wolontariusze organizują także 
wspólne spędzanie dni świątecznych.

88.10.Z 0,00 zł
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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) 3 246 964,87 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 617 436,49 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 2 614 878,28 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 14 650,10 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 624 334,04 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - fundacja prowadzi 3 kuchnie.Jest to forma 
przedsiębiorstwa społecznego, gdzie zatrudnia osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, szkoli w ramach praktyk młodzież i osoby wykluczone. Fundacja prowadzi dwa 
bistra i stołówkę studencką. Ta działalność stanie się przedmiotem franczyzy społecznej po to, 
by inne organizacje także mogły wspierać zadania statutowe, przychodami z działalności 
gospodarczej. Działalność gospodarcza ma być narzędziem uniezależniania się organizacji 
pozarządowych od środków publicznych i profesjonalizacji sektora ngo.

2 56.21.Z

Usługi cateringowe - Fundacja posiada certyfikat produktu prospołecznego dla cateringu 
dziecięcego (żłobki, przedszkola, szkoły) oraz dla osób chorych i starszych (szpitale, dzienne 
domy pobytu). Działalność cateringowa stanowi podstawę działalności gospodarczej fundacji i 
będzie ona rozwijana jako wsparcie działań ststutowych w zakresie usług opiekuńczych (w 
sferze pomocy społecznej). Także ta sfera działań będzie przedmiotem usystematyzowanej 
franczyzy społecznej, którą inne organizacje będą mogły multiplikować w swojej działalności.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 514,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 594 232,06 zł

w 
tym:

567 903,61 zł

0,00 zł

26 328,45 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

26 883,87 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -65 406,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 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: 3 215 240,54 zł 0,00 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

682 842,71 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

2 505 479,55 zł

904,06 zł

0,00 zł

26 014,22 zł 0,00 zł

0,00 zł

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

w 
tym:

0,00 zł

9 105,76 zł

0,00 zł

350,00 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)

2 614 878,28 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 109 398,73 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)

21 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)

18,95 etatów

23 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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 109 398,73 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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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 635 770,36 zł

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

318 881,88 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 

316 888,48 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)  

2 397,00 zł

40 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

40 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

510 929,23 zł

510 929,23 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 124 841,13 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 318 881,88 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 Dożywianie podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w formie
posiłków jednodaniowych w 
okresie od 02.01.2018 r. do 
31.12.2018 r.

Cele realizacji zadania to:
1) poprawa poziomu życia 
rodzin o niskich dochodach, 
podopiecznych Miejskiego 
Oś.Pomocy Społ.w Bydgoszczy
2) poprawa stanu zdrowia osób 
korzystających z dożywiania 
(posiłki będą urozmaicone, 
przygotowane ze
świeżych produktów i w cyklu 
tygodniowym będą stanowiły 
istotny element diety w 
odniesieniu do wymagań
zdrowotnych)
3) kształtowanie właściwych 
nawyków żywieniowych 
podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz 24 670,00 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

5 500,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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)

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 PRO OMNIS NON PROFIT 
SPÓŁKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA

369444509          
 

Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy 1

2 Państwowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy 5

3 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Agnieszka Lange-Olszewska, Maria 
Jolanta Arndt, Aleksandra 

Lewandowska
Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-10
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