
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. BYDGOSZCZ

Powiat M. BYDGOSZCZ

Ulica GARBARY Nr domu 2 Nr lokalu -

Miejscowość BYDGOSZCZ Kod pocztowy 85-229 Poczta BYDGOSZCZ Nr telefonu 52/567-07-16

Nr faksu E-mail GAUDEAMUS@BYD.PL Strona www FUNDACJA.WSG.BYD.PL

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-04-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 09316767300000 6. Numer KRS 0000175645

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

PAWEŁ HRYNCEWICZ PREZES ZARZĄDU TAK

EWA SZAREK WICEPREZES ZARZĄDU TAK

DANUTA BYTNER SEKRETARZ 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

RYSZARD MACIOŁEK PRZEWODNICZĄCY 
RADY FUNDACJI

TAK

BOŻENA KARPIŃSKA CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

ANNA WIERZBICKA-
ŚWITAŁA

CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

ZYGFRYD ŻURAWSKI CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

NIE

"GAUDEAMUS"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

CELEM DZIAŁALNOŚCI  FUNDACJI GAUDEAMUS JEST POZYSKIWANIE 
ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POMOC W KSZTAŁCENIU UZDOLNIONEJ 
MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ ORAZ WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 
I SAMOKSZTAŁCENIOWEJ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO, A TAKŻE 
PODEJMOWANIE  I WSPIERANIE INICJATYW ORAZ WSPÓLNYCH 
PRZEDSIĘWZIĘĆ NA RZECZ MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ W ZAKRESIE:
• POBUDZANIE INICJATYW W ZAKRESIE PROPAGOWANIA NAUKI NA 
RÓŻNYCH ETAPACH KSZTAŁCENIA,
• POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Z PRZEZNACZENIEM NA POMOC W 
KSZTAŁCENIU DLA OSÓB UZDOLNIONYCH, KTÓRE BEZ TYCH ŚRODKÓW NIE 
MOGŁYBY PODJĄĆ BĄDŹ KONTYNUOWAĆ NAUKI;
• KSZTAŁTOWANIA POSTAW SPOŁECZNYCH APROBUJĄCYCH NAUKĘ;
• WSPIERANIA INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH GRUP 
SPOŁECZNYCH;
• PROMOWANIA WIELOKULTUROWOŚCI I TOLERANCJI, W 
SZCZEGÓLNOŚCI PRZYGOTOWANIA MŁODZIEŻY DO ŻYCIA W 
NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM;
• WPROWADZENIA I POPIERANIA INNOWACJI PROGRAMOWYCH W 
EDUKACJI;
• POPULARYZACJI WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ NOWOŚCI 
WYDAWNICZYCH;
• POPIERANIA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH I INNOWACYJNYCH W 
ŚRODOWISKU NAUKI;
• POPIERANIA IDEI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO;
• WSPOMAGANIA ORGANIZACYJNE I PROMOWANIA IDEI 
WOLONTARIATU;
• PROMOWANIA KULTURY, POPULARYZACJI WIEDZY O KULTURZE I 
HISTORII;
• PROWADZENIA DZIAŁAŃ NA RZECZ ZWIĘKSZENIA PARTYCYPACJI MŁODZ

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:
• PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO;
• PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO ;
• FUNDOWANIE STYPENDIÓW I GRANTÓW PRZEZNACZONYCH NA 
REALIZACJĘ INDYWIDUALNYCH I ZBIOROWYCH PROJEKTÓW KSZTAŁCENIA, 
PODNOSZENIA KWALIFIKACJI I ROZWOJU TALENTÓW;
• NAGRADZANIE WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ STUDENTÓW I MŁODYCH 
PRACOWNIKÓW NAUKI;
• ORGANIZOWANIE WSPÓŁPRACY UCZELNI WYŻSZYCH W ZAKRESIE 
WYMIANY NAUKOWEJ I PERSONALNEJ, A TAKŻE ORGANIZOWANIE 
WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI NIŻSZEGO SZCZEBLA;
• WSPÓŁPRACĘ Z INSTYTUCJAMI PAŃSTWOWYMI I ORGANIZACJAMI 
POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJĄCYMI W ZAKRESIE OBJĘTYM CELAMI 
FUNDACJI

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Druk: MPiPS 2



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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

800

20

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM PROWADZONE BYŁY DZIAŁANIA Z ZAKRESU EDUKACJI KULTURALNEJ, 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, EDUKACJI NA RZECZ STUDENTÓW , DZIECI I MŁODZIEŻY.

W TRAKCIE REALIZACJI  PROJEKTÓW  OSIĄGNIĘTO ZAKŁADANE CELE TAKIE JAK: 
UKAZANIE  BYDGOSZCZY JAKO OŚRODKA  WIELOKULTUROWEGO, PRZYJAZNEGO  INNYM.   DZIĘKI 
EDUKACJI WIELOKULTUROWEJ ZWIĘKSZONO  POCZUCIE TOŻSAMOŚCI MIESZKAŃCÓW BYDGOSZCZY Z  
ICH MIASTEM . WZBOGACONO OFERTĘ KULTURALNĄ ORAZ PROMOWANO ARTYSTÓW BYDGOSKICH. 
PONADTO JEDNYM Z PRIORYTETÓW BYŁA TAKŻE WYMIANA MIĘDZYPOKOLENIOWA ROZUMIANA JAKO 
SPOTKANIA I WYMIANA MYŚLI ODBIORCÓW KULTURY W RÓŻNYM WIEKU .
NASTĄPIŁA AKTYWIZACJA KULTURALNA, SPOŁECZNA I OBYWATELSKA CUDZOZIEMCÓW, INTEGRACJA 
CUDZOZIEMCÓW ZE SPOŁECZNOŚCIĄ PRZYJMUJĄCĄ. CELEM NADRZĘDNYM, KTÓRY OSIĄGNIĘTO BYŁO 
ZAPOZNANIE OBCOKRAJOWCÓW Z HISTORIĄ I KULTURĄ NASZEGO MIASTA ORAZ CAŁEGO REGIONU.
POPRZEZ CYKL PROJEKCJI FILMOWYCH, WYKŁADÓW I DYSKUSJI, A TAKŻE WYMIANĘ MYŚLI MIĘDZY 
PUBLICZNOŚCIĄ, NAUKOWCAMI I TWÓRCAMI , OSIĄGNIĘTO CEL JAKIM BYŁA EDUKACJA W ZAKRESIE 
NOWEJ FALI POLSKIEGO KINA . PROMOWANO POLSKICH DEBIUTANTÓW ORAZ TWÓRCÓW BĘDĄCYCH 
NA POCZĄTKU ZAWODOWEJ DROGI.

STUDENTOM - WOLONTARIUSZOM ZATRUDNIONYM PRZY REALIZACJI  PROJEKTÓW UMOŻLIWIONO  
NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PROMOCJI SZTUKI, PRACY ZESPOŁOWEJ, 
ODPOWIEDZIALNOŚCI, RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH STRESOWYCH,

W ROKU SPRAWOZDAWCZYM KONTYNUOWANA BYŁA  DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA – „MOTYLE DLA 
…..” 
W RAMACH TEJ AKCJI ZOSTAŁA SKIEROWANA POMOC DLA  STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY 
GOSPODARKI W BYDGOSZCZY.

Druk: MPiPS 3



4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

W RAMACH 
NIEODPŁATNEJ 
DZIAŁALNOŚCI 
REALIZOWANE BYŁY 
PROJEKTY ZLECONE 
PRZEZ JEDNOSTKI 
SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO W 
OBSZARZE DZIAŁAŃ Z 
ZAKRESU EDUKACJI 
KULTURALNEJ, 
DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO .
WZBOGACONO OFERTĘ 
KULTURALNĄ ORAZ 
PROMOWANO 
ARTYSTÓW 
BYDGOSKICH . 
PROMOWANO 
POLSKICH 
DEBIUTANTÓW ORAZ 
TWÓRCÓW BĘDĄCYCH 
NA POCZATKU 
ZAWODOWEJ 
DROGI.PONADTO 
JEDNYM Z 
PRIORYTETÓW BYŁA 
TAKŻE WYMIANA 
MIĘDZYPOKOLENIOWA 
ROZUMIANA JAKO 
SPOTKANIA I WYMIANA 
MYŚLI ODBIORCÓW 
KULTURY W RÓŻNYM 
WIEKU . 
NASTĄPIŁA 
AKTYWIZACJA 
KULTURALNA, 
SPOŁECZNA I 
OBYWATELSKA 
CUDZOZIEMCÓW, 
INTEGRACJA 
CUDZOZIEMCÓW ZE 
SPOŁECZNOŚCIĄ 
PRZYJMUJĄCĄ. CEL 
NADRZĘDNYM BYŁO 
ZAPOZNANIE 
OBCOKRAJOWCÓW Z 
HISTORIĄ I KULTURĄ 
NASZEGO REGIONU.

85.59 Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 4
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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 wyników/zysków i strat) 160 536,24 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17 795,20 zł

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

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli 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

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

85.59 B W RAMACH DZIAŁAŃ CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO FUNDACJI GAUDEAMUS 
PRZEPROWADZONO SZKOLENIA MAJĄCE NA 
CELU PODNIESIENIE KWALIFIKACJI 
ZAWODOWYCH. KAŻDE SZKOLENIE 
ZAKOŃCZONE BYŁO EGZAMINEM 
CERTYFIKACYJNYM. W ROKU 
SPRAWOZDAWCZYM REALIZOWANE BYŁY: KURS 
MS EXEL- POZIOM ZAAWANSOWANY I 
"AKADEMIA MENADŻERA PRZEDSIĘBIORSTWA 
PRODUKCYJNEGO".
PROWADZACY SZKOLENIA TO DOŚWIADCZONA I 
WYKWALIFIKOWANA KADRA SPECJALISTÓW Z 
WIELOTNIM DOŚWIADCZENIEM W DANEJ 
DZIEDZINIE. ODBIORCAMI SZKOLEŃ I KURSÓW 
BYŁY ZARÓWNO OSOBY INDYWIDUALNE JAK I 
ZORGANIZOWANE GRUPY.

68.32 Z W ROKU SPRAWOZDAWCZYM FUNDACJA 
KONTYNUOWAŁA ADMINISTROWANIE 
NIERUCHOMOŚCIĄ W RAMACH TZW. ZARZĄDU 
ZWYKŁEGO POLEGAJĄCEGO NA ZAPEWNIENIU 
MOZLIWOŚCI PRAWIDŁOWEGO I ZGODNEGO Z 
PRAWEM FUNKCJONOWANIA NIERUCHOMOŚCI, 
W SZCZEGÓLNOŚCI DO:ZAPEWNIENIA 
UTRZYMANIA NALEZYTEGO PORZĄDKU I 
CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ 
BUDYNKU ORAZ UTRZYMANIA NALEŻYTEGO 
PORZĄDKU I CZYSTOŚCI TERENÓW WOKÓŁ 
BUDYNKU: ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I 
PORZĄDKU PUBLICZNEGO, W TYM OCHRONY 
FIZYCZNEJ; DOKONYWANIE BIEŻĄCYCH 
NAPRAW, REMONTÓW I KONSERWACJI

Druk: MPiPS 5
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c) Przychody z działalności gospodarczej 142 740,75 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 0,29 zł

0,00 zł

0,00 zł

15 000,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 759,00 zł

0,00 zł

759,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 142 741,04 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 9 592,07 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5 000,00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 WSPÓŁFINANSOWANIE OPERACJI PRZESZCZEPU KOMÓREK MACIERZYSTYCH 5 000,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 036,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 15 000,00 zł

Druk: MPiPS 6



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -15 313,53 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 28 595,22 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 157 763,96 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

33 108,73 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

114 145,53 zł

0,00 zł

10 508,48 zł

1,22 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. 
zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 28 595,22 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0,0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

34,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

30,00 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

0,00 osób

30,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 69 199,00 zł

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 69 199,00 zł

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

29 650,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 29 650,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

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

39 549,00 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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

961,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

13,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

3,00 osób

10,00 osób

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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

2 500,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

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

1 CREATIV MINDS POPRZEZ CYKL PROJEKCJI 
FILMOWYCH, WYKŁADÓW I 
DYSKUSJI, A TAKŻE WYMIANĘ 
MYSLI MIĘDZY PUBLICZNOŚCIĄ, 
NAUKOWACAMI I TWÓRCAMI, 
OSIĄGNIĘTO CEL JAKIM BYŁA 
EDUKACJA W ZAKRESIE NOWEJ 
FALI POLSKIEGO KINA.

MIASTO BYDGOSZCZ 5 000,00 zł

2 UNITED STATES OF 
BYDGOSZCZ

INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW 
ZE SPOŁECZNOŚCIĄ 
PRZYJMUJĄCĄ. AKTYWIZACJA 
KULTURALNA, SPOŁECZNA I 
OBYWATELSKA 
CUDZOZIEMCÓW.

MIASTO BYDGOSZCZ 10 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

PAWEŁ HRYNCEWICZ-PREZES 
EWA SZAREK-WICEPREZES      
DANUTA BYTNER-SEKRETARZ  

      
15.03.2018

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 EDULOGO SP. Z O.O. 85-098 BYDGOSZCZ 
UL.MAKSYMILIANA PIOTROWSKIEGO 
NR 7-9

24,00 24,00

2 INNOWACJE MEDYCZNE SP. Z O.O. 85-230 BYDGOSZCZ UL. ADAMA 
NARUSZEWICZA 11

100,00 100,00

3 KLASTER PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH 
SP. ZO.O.

85-230 BYDGOSZCZ UL. ADAMA 
NARUSZEWICZA 11

20,00 20,00

4 BIT-SYSTEM SP. Z O.O. 88-100 INOWROCŁAW UL. 
POZNAŃSKA 43/45

50,00 50,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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