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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-12

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

2010-02-08

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

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)

Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań w obszarze ochronie 
zdrowia, opieki i pomocy społecznej, oświaty i wychowania, rozwoju 
gospodarki i ochrony środowiska. 
2. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: 
działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w zakresie kultury 
fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i 
pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele 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 z uwagi na stan zdrowia. 

4. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe edukacji na terenach 
wiejskich i miejskich.
5. Działania na rzecz rozwoju sieci placówek dydaktyczno-
wychowawczych.
6. Działania mające na celu poprawę warunków nauczania.
7. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 
8. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
9. Aktywizowanie postaw obywatelskich ludności wiejskiej.
10. Inicjowanie i wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe działań 
wspierających lokalne strategie rozwoju.
11. Upowszechnianie postaw proekologicznych.
12. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami 
pozarządowymi i partnerami społecznymi w zakresie wymienionym w 
celach działania Fundacji.
13. Prowadzenie szkoleń.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

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 (głównie w 
obszarze pomocy społecznej i wspierania osób niesamodzielnych i seniorów). Fundacja współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi, organizacja pracodawców, działa w sieciach współpracy i z organizacjami parasolowymi ngosów.
b) współpracę z miejskimi i gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz ośrodkami pomocy rodzinie. Współpracowano z 
MOPS w Bydgoszczy, Nakle, Toruniu. W ramach tej współpracy realizowano zadania w zakresie pomocy społecznej a w tym 
pomocy rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
c) udział w konkursach ogłaszanych przez ośrodki pomocy społecznej,
Fundacja przystąpiła do konkursów ogłoszonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy na „Dożywianie 
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie posiłków jednodaniowych". Podpisano dwie Umowy 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  osób. Wsparciem objęto w I półroczu 52 
podopiecznych MOPS w Bydgoszczy, którym przygotowano i dostarczono do domów 5255 obiady, a w II półroczu dla 92 
podopiecznych, którym przygotowano i dowieziono 7958 obiadów.
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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

d)w sferze pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym: 
- - * Fundacja kontynuowała realizację projektu „Centrum Wielu Pokoleń, zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.147.2017 z 
Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt współfinansowany 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 2019 roku 
wsparcie uzyskało łącznie 19 osób, które korzystały z usług dziennego domu z zakresu opieki, zajęć informacyjnych, 
animacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, prawnego, terapeutycznego) 
oraz ok. 40 osób z otoczenia uczestników dziennego domu
--* Fundacja podpisała umowę z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu ASOS; 
umowa nr 17998/ASOS/2019 i zrealizowała wsparcie dla osób w wieku senioralnym (60+) w okresie od października do grudnia 
2020 r., realizując Klub Seniora i projekt pn.: "Centrum Wieli Pokoleń - Seniorom" W ramach projektu zrealizowano wszystkie 7 
założonych zadań w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2019 r. Zrekrutowano 13 osób w wieku 60+, 10 kobiet i 3 mężczyzn, w tym 
3 osoby niepełnosprawne. Dla tych osób stworzono klub seniora. Zajęcia odbywały się 5 dni w tygodniu, Klub otwarty był od 
10.00 do 16.00 dla uczestników. Funkcjonował harmonogram zajęć, w tym animacyjnych, terapeutycznych, z profilaktyki 
zdrowia. Uczestnicy codziennie otrzymywali dwudaniowy obiad oraz drobne przekąski. Brali udział w wydarzeniach 
kulturalnych, które kreowali sami, zapraszali gości (w tym rodziny i sąsiadów), przygotowywali posiłki i upominki, ale także byli 
w teatrze (2x) i operze (1x). W realizacji wydarzeń, pomagali wolontariusze. Uczestnicy podpisywali listy obecności, wypełnili 
ankiety ewaluacyjne na koniec realizacji
zadania. Zrealizowane cele: .Wzrost liczby nowych beneficjentów usług opiekuńczych w wieku 60+; 2.Wzrost aktywności 
społecznej osób w wieku 60+ uczestniczących w zajęciach terapeutycznych Klubu Samopomocy: wszystkie osoby 9 kobiet i 3 
mężczyzn w wieku 60+ w ankiecie ewaluacyjnej, potwierdziły wzrost aktywności społecznej 3. Nabycie wiedzy na temat 
profilaktyki zdrowotnej osób w wieku 60+ uczestniczących w zajęciach z profilaktyki zdrowotnej i w zajęciach ruchowych 
uczestniczących w zajęciach Klubu Samopomocy: wszystkie osoby 9 kobiet i 3 mężczyzn w wieku 60+ nabyły wiedzę z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej i podniosły świadomość zmiany nawyków  4. Wzrost świadomości i aktywności lokalnej poprzez 
organizację wydarzeń kulturalnych (wydarzenia kulturalne: wyjścia do Teatru i Opery, Święto Niepodległości, Wizytacja gości z 
Konina, Andrzejki, Mikołajki, Wspólne śpiewanie kolęd) i udział w zajęciach animacyjnych: wszyscy uczestnicy Klubu Seniora 
ocenili na 5 i 4 w skali od 1 do 5 wzrost świadomości i aktywności w społ. lokalnej 
*-- Fundacja dowozi bezpłatnie posiłki dla seniorów i osób chorych w dzielnicy FORDON w Bydgoszczy, oferując tańsze 
abonamenty z wykorzystaniem Bydgoskiej Karty Seniora 60+. Sam dowóz jest działalnością bezpłatna wspierającą osobo starsze 
i chore. Z tego typu bezpłatnej pomocy korzysta stale między 5 a 10 osób

e) w sferze promocji i organizacji wolontariatu fundacja realizowała umowy ze szkołami publicznymi w Bydgoszczy i Żołędowie 
oraz współpracowała z ok. 58 wolontariuszami do pracy na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niesamodzielnych. 
Wolontariusze, którzy podpisali umowę, realizowali zadania wyznaczane przez koordynatorów.

f) 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. - prowadzi sama 
przedsiębiorstwo społeczne w branży gastronomicznej, posiada certyfikat zakupu prospołecznego. Zatrudniamy osoby 
niepełnosprawne i wykluczone społecznie, realizujemy dla takich osób wsparcie prowadząc zajęcia integrujące.
-- Fundacja realizuje praktyki dla uczniów niepełnosprawnych w Toruniu w branży gastronomicznej oraz praktyki uczniowskie i 
staże dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznych w Bydgoszczy (w kuchniach cateringowych i restauracyjnej).

- w sferze charytatywnej (dobroczynności) i pomocy społecznej -wsparto 5 uczniów (zdolnych, wyróżniających się w dziedzinie 
sportu, w trudnej sytuacji materialnej) wskazanych przez Dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu im. S. Banacha. 
Wsparcie polegało na zapewnieniu bezpłatnie 3 posiłków 4 x w tygodniu w okresie dni szkolnych w 2019 roku.
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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)

nie dotyczy

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

225

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 w wieku 
emerytalnym

Prowadzenie działań opiekuńczych dla osób w 
wieku senioralnym, pomoc w zakupach i 
dostarczaniu bezpłatnie posiłków do domów (w 
Bydgoszczy i Toruniu), wspieranie poprzez 
zajęcia terapeutyczne, integracyjne, animacyjne, 
informacyjne, organizowanie wydarzeń 
aktywizujących lokalna społeczność i pomoc 
sąsiedzką, prowadzenie dziennego domu pobytu 
dla osób w wieku senioralnym i klubu seniora. 
Fundacja prowadzi zajęcia grupowe 
terapeutyczne, których celem jest utrzymanie i 
podnoszenie dobrostanu psychofizycznego 
seniorów, tak by mogli, jak najdłużej w miarę 
samodzielnie funkcjonować w swoim rodzimym 
środowisku.

88.10.z 2 546,30 zł

2

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

Prowadzenie poradni specjalistycznej związanej 
ze wsparciem opiekunów faktycznych osób 
niesamodzielnych, niepełnosprawnych i 
starszych. Wsparcie prawne, psychologiczne i 
terapeutyczne udzielane było indywidualnie i 
grupowo. Poradnia wspierała także osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym w zw. z 
trudną sytuacją na rynku pracy, nowo 
pozyskanych pracowników przedsiębiorstwa 
społecznego. Fundacja na zasadzie barteru usług 
współpracuje z innymi organizacjami 
pozarządowymi, dzięki temu podopieczni 
Fundacji uzyskują szerszy wachlarz wsparcia, np. 
porady prawne, psychologiczne, w zakresie 
możliwości uzyskania pomocy społecznej i inne.

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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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

1
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

Fundacja od września 2019 r. rozpoczęła 
działalność w obszarze opieki nad dziećmi 
do lat 3. Zatrudniła 3 opiekunów dziennych 
i otworzyła mini żłobek dla max.15 dzieci. 
Prowadzone są zajęcia opiekuńcze, 
rozwojowe, sensoryczne i logopedyczne. 
Opiekunowie opiekują się dziećmi w wieku 
od 12 mcy do lat 3. Wszyscy posiadają 
stosowne uprawnienia i umiejętności. 
Dzieci spożywają 4 posiłki, jadłospis 
przygotowywany jest przez dietetyka 
zgodnie z zaleceniami żywieniowymi dla 
dzieci w tym wieku. Zajęcia maja na celu 
poza opieką, usamodzielnianie dzieci oraz 
stosowne do wieku socjalizowanie. Rozwój 
w grupie jest łatwy i zauważalny jest 
progres rozwojowy dzieci. Wiele zajęć 
sensorycznych, powoduje, że dzieci 
naturalnie i niejako "przy okazji" 
przyswajają wiedzę i umiejętności.

88.91.z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

3 promocja i organizacja wolontariatu

Fundacja realizowała umowy ze szkołami 
publicznymi w Bydgoszczy i Żołędowie oraz 
współpracowała z ok. 58 wolontariuszami do 
pracy na rzecz osób w wieku emerytalnym i 
osób niesamodzielnych. Wolontariusze, którzy 
podpisali umowę, realizowali zadania 
wyznaczane przez koordynatorów. Fundacja 
rozwija działalność wolontariatu, stale 
poszukując i szkoląc formy współpracy z 
wolontariuszami. Wolontariusze pomagają 
seniorom brać udział w zajęciach grupowych, 
prowadzą lekcje językowe, śpiewu, uczestniczą 
w pracach porządkowych.

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) 5 448 454,93 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 875 261,58 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 23 424,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 4 514 992,62 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 34 776,73 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 4 515 017,62 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 56.21.Z

Fundacja prowadzi przedsiębiorstwo społeczne (wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych 
w MRPiPS) pod nazwą Talerz Pro Omnis, zatrudnia osoby niepełnosprawne i zagrożone 
wykluczeniem społecznym, w branży gastronomicznej. Realizuje usługi cateringowe 
polegające na przygotowywaniu posiłków dla żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali i dziennych 
domów pobytu i świetlic środowiskowych. Usługi cateringowe mogą być multiplikowane 
przez Podmioty Ekonomii Społecznej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej "Model franczyzy usług społecznych - opieka ze smakiem".

2 56.10.A

Fundacja prowadzi restaurację w Bydgoszczy pod nazwą Talerz Pro Omnis, przyjazną dzieciom 
i rodzinom. Specjalizuje się w zdrowym żywieniu, dostarcza posiłki sportowcom. Fundacja 
prowadzi bistro Talerz i sklepik z szybkim, zdrowym jedzeniem PyraBula. Ta działalność jest 
związana z realizowanym w partnerstwie projektem franczyzy społecznej "Kropka" wiążącej 
usługi opiekuńcze z gastronomicznymi i ma być multiplikowana przez podmioty ekonomii 
społecznej. Projekt realizowany ze środków UE pt.: "Model franczyzy usług społecznych - 
opieka ze smakiem"

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 031,40 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 874 205,18 zł

w 
tym:

627 728,46 zł

0,00 zł

145 343,00 zł

101 133,72 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

58 200,73 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 1 514,90 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 546,30 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: 5 399 466,16 zł 2 546,30 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

983 179,10 zł 2 546,30 zł

56 502,17 zł 0,00 zł

4 259 975,69 zł

1 791,41 zł

92 959,99 zł

5 057,80 zł 0,00 zł

1 Wspieranie osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych - dzienna opieka dla osób w podeszłym 
wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych:
Zajęcia integracyjno aktywizujące

2 546,30 zł

1 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób; - wsparcie seniorów i osób niesamodzielnych

2 546,30 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

25,00 zł

0,00 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)

4 514 992,62 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 -107 917,52 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -33 078,17 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 189 984,46 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)

29 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)

19,44 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 189 984,46 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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41 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

Druk: NIW-CRSO 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 016 379,59 zł

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

462 201,76 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 

554 177,83 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

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

1 209,98 zł

54 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)

4 osób

w 
tym:

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

4 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

54 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

768 552,40 zł

768 552,40 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 247 827,19 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 5 560,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 456 641,76 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 Przygotowanie i dowóz 
posiłków jednodaniowych 
dla podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w okresie od 
01.01.2019 r. do 30.06.2019 
r.

Cele realizacji zadania to:
1) poprawa poziomu życia 
rodzin o niskich dochodach , 
podopiecznych MOPS 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 
3) kształtowanie właściwych 
nawyków żywieniowych 
podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz - Miejski Ośrodek 
pomocy Społecznej w Bydgoszczy

57 805,00 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

8 900,00 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) 

2 Przygotowanie i dowóz 
posiłków jednodaniowych 
dla podopiecznych MOPS w 
okresie od 01.07.2019 r do 
31.12. 2019 r

1) poprawa poziomu życia 
rodzin o niskich dochodach , 
podopiecznych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bydgoszczy
2) poprawa stanu zdrowia osób 
korzystających z dożywiania 
(posiłki urozmaicone, 
przygotowane ze świeżych
produktów stanowiły istotny 
element diety w odniesieniu do 
wymagań zdrowotnych)
3) kształtowanie właściwych 
nawyków żywieniowych 
podopiecznych MOPS 
Bydgoszcz

Miasto Bydgoszcz - Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

87 538,00 zł

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

1 Centrum Wielu Pokoleń - 
Seniorom

Poprawa jakości i poziomu życia 
dla 10 osób starszych (60+) z 
terenu dzielnicy Fordon w 
Bydgoszczy, poprzez aktywność 
w klubie samopomocy przy DDP 
Centrum Wielu Pokoleń w 
okresie trwania projektu i 
później. 1. Zwiększenie 
dostępności usług opiekuńczych 
dla 10 beneficjentów
projektu. 2. Podniesienie 
jakości usług społecznych przez 
Oferenta na rzecz min.10 
beneficjentów projektu 3.
Aktywizowanie działań 
samopomocowych i 
samoorganizacyjnych przez 10 
uczestników projektu i ich
otoczenie

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

39 770,74 zł
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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)

Fundacja realizuje projekt franczyzy społecznej KROPKA na usługi opiekuńcze i gastronomiczne. Fundacja jest 
liderem projektu wspieranego środkami z Unii Europejskiej w ramach zadania 2,9 POWER, który ma ekonomizować 
podmioty ekonomii społecznej i jest odpowiedzialna za usługi gastronomiczne. Działalność gospodarcza prowadzona 
jest w formie przedsiębiorstwa społecznego i będziemy wdrażać bistra i zdrowy slow fast food.

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

organizacji

Agnieszka Lange-Olszewska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
pn:  Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań ) 
oraz jego dostarczanie do wymienionych  7 obiektów 
szkolnych na każdy dzień trwania  nauki w szkole  na terenie 
gminy Zławieś Wielka

o wartości zamówienia wyższej niż 30.000 EURO i 
nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 EURO,
o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 
późn. zm.).

Gmina Zławieś Wielka

Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. 
Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka

56 142,10 zł

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Pro Omnis non profit Sp. z o.o. 369444509          
 

Pl. Św. Katarzyny 9; 87-100 Toruń 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2 Urząd Miasta Bydgoszczy 1

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2

4 Powiatowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna 6

5 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1
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