
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     KUJAWSKO-
POMORSKIE

Gmina M. BYDGOSZCZ

Powiat M. BYDGOSZCZ

Ulica POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH

Nr domu 33 Nr lokalu 

Miejscowość BYDGOSZCZ Kod pocztowy 85-090 Poczta BYDGOSZCZ Nr telefonu 52 341 12 51 w.

Nr faksu E-mail info@fundacja-nie-zwykla.pl Strona www www.fundacja-nie-zwykla.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2010-06-08

2013-11-26

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 34076370800000 6. Numer KRS 0000356804

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 Mlicka Prezes Zarządu TAK

Agnieszka Ewa Zaręba Członkini Zarządu TAK

Barbara Lorenc Członkini 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

Dominika Joanna 
Bryczkowska

Członkini Rady Fundacji TAK

Zuzanna Maria Jagielska Członkini Rady Fundacji TAK

Iwona Alicja Pasterska Członkini Rady Fundacji TAK

Anna Agnieszka 
Radziszewska

Członkini Rady Fundacji TAK

Ewa Kazimiera Staszczyk Członkini Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "NIE - ZWYKŁA" DLA RODZINY

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

1. Opis działalności pożytku publicznego

Głównymi celami statutowymi Fundacji „NIE-zwykłej” dla Rodziny są: 
1. kształtowanie prawidłowych relacji międzyosobowych w rodzinie i postaw rodzin w relacji do społeczeństwa, 
2. wspieranie rodziny, pojmowanej jako podstawowe środowisko życia i rozwoju człowieka, mające zasadniczy 
wpływ na jego stosunek do siebie, innych ludzi i otaczającego świata, 
3. pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach przeciążających psychicznie, destabilizujących i 
kryzysowych, pomoc w problemach przekraczających aktualne umiejętności samodzielnego konstruktywnego 
radzenia sobie, 
4. zapobieganie powstawaniu, pogłębianiu i rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju zaburzeń i patologii mających 
swoje korzenie w źle funkcjonującej rodzinie i w źle rozwiązanych sytuacjach kryzysowych, 
5. wspieranie w rozwoju jednostek, pomoc w osiąganiu dojrzałości osobowej i społecznej, aktywizowanie potencjałów 
(zdolności, możliwości), pobudzanie i wspieranie kreatywności, budowanie i wzmacnianie poczucia sprawczości, 
6. inicjowanie i tworzenie form współpracy i samopomocy między rodzinami, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji 
osób niepełnosprawnych w rodzinie, 
7. promowanie wartości społecznych, 
8. ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego, 
9. edukacja i kształcenie specjalistów w zakresie pomocy rodzinie. 
(Z Tekstu jednolitego Statutu Fundacji).

Działalnością przeważającą, prowadzoną przez członków i współpracowników Fundacji jest, zgodnie ze Statutem, 
działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów (86.90E). Obok 
pojawia się działalność związana z poradnictwem dla dzieci i młodzieży, działalność prewencyjna przeciwko 
przemocy wobec dzieci, poradnictwo dla małżeństw i rodzin (88.99.Z) prowadzona przez wykwalifikowanych do tego 
typu pomocy specjalistów oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe i działalność w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej (85.60Z). Świadczone są one na bieżąco (odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od możliwości 
klientów) według ustalonego „Regulaminu wewnętrznego funkcjonowania w zakresie organizacji udzielania pomocy 
psychologicznej Fundacji „NIE-zwykła” dla Rodziny z siedzibą w Bydgoszczy” w gabinecie użytkowanym przez 
Fundację. Co miesiąc w ostatni piątek miesiąca, prowadzony jest „Bezpłatny dyżur psychologiczny” w Fundacji oraz 
przy Parafii pw. NMP z Góry Karmel na bydgoskim Miedzyniu, ul. Spacerowa 69. Wszystkie bezpłatne konsultacje są 
ewidencjonowane.

Psycholodzy i terapeuci współpracujący z Fundacją stale podnoszą swoje kwalifikacje na swój koszt, spotykają się 
również, by superwizować na bieżąco swoją pracę terapeutyczną i doradczą.

W roku 2019 zostały również podjęte działania obniżające koszty utrzymania strony internetowej, która została przy 
okazji odnowiona. Rozszerzono również działania promocyjne i nawiązano kontakty z różnymi instytucjami 
edukacyjnymi oraz w ramach służby zdrowia, dzięki którym nie było problemu z rekrutacją beneficjentów do projektu 
realizowanego zarówno w roku sprawozdawczym, jak i w kolejnym już w trakcie pandemii.

W roku sprawozdawczym fundacja realizowała w ramach zadań publicznych samorządu województwa Kujawsko - 
Pomorskiego projekt "Rodzina na warsztacie - kontynuacja", który dotarł do niespełna 100 odbiorców. W ramach 
tego projektu realizowane były warsztaty psychologiczne  i indywidualne konsultacje. Odbiorcami projektu byli 
rodzice/opiekunowie zainteresowani samorozwojem oraz podnoszeniem swoich kompetencji wychowawczych i w 
radzeniu sobie w emocjonalnie trudnych sytuacjach życiowych.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

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

150

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw dziecka

Comiesięczny bezpłatny dyżur psychologów 
współpracujących z Fundacją, działających społecznie, w 
siedzibie Fundacji oraz przy parafii pw. NMP z Góry 
Karmel na bydgoskim Miedzyniu.
W roku 2019 zostały również podjęte działania 
obniżające koszty utrzymania strony internetowej, która 
została przy okazji odnowiona. Rozszerzono również 
działania promocyjne i nawiązano kontakty z różnymi 
instytucjami edukacyjnymi oraz w ramach służby 
zdrowia, dzięki którym nie było problemu z rekrutacją 
beneficjentów do projektu realizowanego zarówno w 
roku sprawozdawczym, jak i w kolejnym już w trakcie 
pandemii.

0,00 zł

2 Wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej

Fundacja „NIE- zwykła” dla Rodziny realizowała Projekt 
„Rodzina na warsztacie - kontynuacja”
w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w sferze pożytku publicznego w 
zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji 
rodzicielskich”. W ramach projektu realizowane były 
warsztaty:
- Warsztat umiejętności wychowawczych: "Ja i moje 
kompetentne dziecko"
- Warsztaty dla dobrych rodziców"
- Warsztat wsparcia kompetencji emocjonalnych 
rodziców poprzez Racjonalną Terapię Zachowań
- Grupa wsparcia dla opiekunów z rodzin zastępczych
- Konsultacje indywidualne i dla par.

Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych zostały wykorzystane na pokrycie kosztów 
wkładu własnego organizacji w ramach realizacji 
projektu współfinansowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2 960,00 zł

Druk: NIW-CRSO 3



III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 31 448,40 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 31 442,30 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 6,10 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 wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 23 000,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1

działalność na rzecz rodziny, 
macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechnianie i ochrony praw 
dziecka

Istotą działalności Fundacji "NIE-zwykłej" dla 
Rodziny jest profesjonalna pomoc psychologiczna 
rodzinom i jej członkom. Poprzez współpracę z 
różnymi specjalistami, którym udostępniane są 
pomieszczenia Fundacji w zamian za 
systematyczną darowiznę na cele statutowe, 
proponujemy: - konsultacje psychologiczne i 
pedagogiczne, - systemową terapię rodzin, - 
terapię par, - porady dla rodziców z trudnościami 
wychowawczymi, - indywidualne rozmowy 
terapeutyczne, - diagnozę psychologiczną, - 
diagnozę i terapię uzależnień behawioralnych oraz 
od substancji psychoaktywnych, - treningi 
interpersonalne i warsztaty rozwoju osobistego, - 
porady i konsultacje w sytuacjach kryzysowych, - 
coaching.

0,00 zł
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1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 6 592,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 550,30 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 960,00 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

32 608,46 zł

0,00 zł

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.

1 Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykorzystane na 
pokrycie kosztów wkładu własnego organizacji w ramach realizacji projektu współfinansowanego 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2 960,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 32 608,46 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -1 160,06 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

4 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

9 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

9 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 600,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

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
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 600,00 zł

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

137,50 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 650,00 zł

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

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Agnieszka Mlicka
Agnieszka Ewa Zaręba

Barbara Lorenc
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-15

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

Druk: NIW-CRSO 7


