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Cele i działania 

FUNDACJI HUMANITARNEJ we Włocławku 
 

KRS Nr  0000019217 
 
 
Fundacja już 18 rok, prowadzi NIEODPŁATNĄ działalność pożytku publicznego.  
Nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
Jest pierwszą organizacją pozarządową w mieście Włocławek, która dnia 29 marca 2004 
roku, otrzymała status OPP i prawo do zbierania 1% podatku - 13 rok.  
 
W 2015 roku, Fundacja poddana była kontroli zleconej przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej – pismo nr DPP-I-073-124-KZ/KS/14 z dnia 30 grudnia 2014, w tym kontrola 
prawidłowości wykorzystania 1% podatku. 
Ocena pozytywna.  
 
Prezes Fundacji – Barbara Lewandowska - w bezpośrednim kontakcie z osobami 
potrzebującymi pomocy / firmami, do dyspozycji beneficjentów każdego dnia. 
 
Fundacja działa na terenie całego kraju, ale w szczególności pomoc otrzymują mieszkańcy 
miasta Włocławek oraz Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. 
 
W okresie ostatnich 11 lat (2004-2015) Fundacja udzieliła pomocy na łączną kwotę 
1.287.519,36 zł – z czego w każdym roku około 60 % - to pomoc dla obywateli miasta 
Włocławka oraz placówek działających na terenie miasta. 
 
Pomoc ta jest możliwa dzięki wpłacie 1% podatku oraz darowizn, za co bardzo dziękujemy 
wszystkim darczyńcom. 
 
Fundacja, co roku realizuje od 9 -11 celów statutowych, zgodnych z Ustawą z dnia  
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 
1118 z późn. zmianami). 
 
Zrealizowane cele w latach 2004-2015 (tabela): 
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Cele ustawowe 
Kwota zł  
w latach 

 2004-2015 
1. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - dzieci i osoby 

dorosłe 
w tym m. innymi: 

• rehabilitacja, turnusy sanatoryjne, operacje, badania 
lekarskie, leki, pampersy, dofinansowanie zakupu wózków 
inwalidzkich, poduszek przeciwodleżynowych, zakup łóżek, 
materacy, pościeli dla leżących osób, ortezy rotujące stopy, 
bieżnie stymulujące chodzenie dzieci, buty ortopedyczne, 
okulary korekcyjne, specjalistyczne odżywki, minerały, 
witaminy itp. 

 

365 931,10 
 

2. Działalność charytatywna  
w tym m. innymi: 

• współpraca z domami dziecka na terenie miasta i powiatu 
Dom Dziecka MALUCH – zakup między innymi mebli, 
wykładzin podłogowych, komputera, pralki, pralko-
wirówki, leków, środków czystości, mleka nutramigen i 
bebilon pepti, nawilżaczy, inhalatorów, wózków dla 
dzieci, urządzenie placu zabaw z elementów 
drewnianych (huśtawki, piaskownice, ławeczki, 
ażurowe płotki) 
Dom Dziecka Lubień Kujawski – zakup odzieży 
zimowej, dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci  
Dom Dziecka – Centrum Opieki nad Dzieckiem 
Włocławek – dofinansowanie zakupu samochodu do 
przewozu dzieci, dofinansowanie letniego wypoczynku 
dzieci 
Dom Dziecka Wielgie (gm. Zbójno) – dofinansowanie 
zakupu samochodu dowożącego dzieci do szkół i na 
zabiegi rehabilitacyjne, zakup zestawu komputerowego 
do pracowni dydaktycznej, zakup pomocy 
dydaktycznych, drzwi do stołówki, okna do sali 
dydaktycznej, wyposażenie pracowni gastronomicznej 

• współpraca z przedszkolami i szkołami w tym szkołami 
kształcącymi dzieci niepełnosprawne 

szkoła nr 3, 4, 11 – wycieczki w góry (pociąg 
Pendolino w 2016 roku), do ZOO, bilety do kina, 
pomoce dydaktyczne 
przedszkole nr 6 i 12 - zakup zestawu zabawowego 
do ogrodu ze zjeżdżalnią 

• współpraca ze stowarzyszeniem Ty i Ja – dofinansowanie 
realizowanych projektów z dziećmi niepełnosprawnymi 

• współpraca z innymi Fundacjami oraz UNICEF 

169 178,05 

3. Ekologia i ochrona zwierząt 
       współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt we Włocławku, w tym 
       zakup:  
       aparatu USG, otoskopu, szczepionek dla psów, testów 
       diagnostycznych, glukozy, klatek modułowych, wanny do kąpieli 
       zwierząt, maty grzewczej, wagi weterynaryjnej, lampy bezcieniowej 

105 908,75 
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       operacyjnej i zabiegowej, transporterów, legowisk, kuwet, misek, 
      nożyczek, szczotek, karmy, bud dla psów, zestawu komputerowego i 
drukarki sieciowej Canon, mikroczipów i czytnika do czipów, wózka, 
kleszczyków weterynaryjnych, maszynki do strzyżenia, klatki transportowej 

4. Ochrona i promocja zdrowia 
      w tym m. innymi: 

współpraca z Hospicjum Domowym w Lipnie (działa w strukturze 
Szpitala Lipno)  

• dofinansowanie zakupu samochodu, zakup aparatu ekg, 
                koncentratorów tlenu z nawilżaczami, cewników, ssaków 
                medycznych, ciśnieniomierzy, wózków prysznicowo- 
                toaletowych wykorzystywanych na terenach wiejskich, gdzie 
                jeszcze brak bieżącej wody, materacy przeciwodleżynowych, 
                plecaków medycznych, toreb pielęgniarskich, sprei 
               odkażających, czujników do saturacji kardiomonitora, stojaka 
               do kroplówek 

• w przeszłości współpraca ze szpitalem Włocławek – Oddział  
        kardiologii - zakup aparatu do pracowni hemodynamicznej, 
oddział ortopedyczny - zakup aparatu ortopedycznego i wózka 
transportowego, II oddział chorób wewnętrznych – remont i 
wyposażenie pracowni endoskopii, oraz szpitalem Radziejów 
(zakup komputera dla potrzeb wypisów szpitalnych) 

235 245,42 

5. Nauka, szkolnictwo, oświata i wychowanie 
      w tym m. innymi: 

• stypendia dla dzieci sierot i niezamożnych rodzin – dzięki 
pomocy fundacji studia ukończyło już 7 studentów a szkoły 
średnie 5 licealistów 

• zakupy pomocy dydaktycznych  

• bilety dojazdowe do szkół 

• dożywianie dzieci 

159 072,16 

6. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej 

       w tym m. innymi: 

• zapomogi losowe w przypadku nagłych zdarzeń: chorób, 
operacji, śmierci, bezrobocia, biedy 

• paczki świąteczne, opał na zimę 

• wigilie dla dzieci  

• dzień dziecka 

91 842,82 
 

7. Wypoczynek dzieci i młodzieży 
8. Turystyka i krajoznawstwo 

dofinansowanie wypoczynku w połączeniu z turystyką  
i krajoznawstwem - dzieci z domów dziecka, szkół, klubu Zapiecek  

• wycieczki w góry (Zakopane, Krościenko, Karpacz,  
           Szklarska Poręba, Czarny Dunajec ) ze zwiedzaniem po 
           drodze Kopalni Soli w Kłodawie, Huty Szkła w 
           Piechowicach, nad morze, w Bory Tucholskie, 
           Bieszczady, do grodu Kopernika (Toruń) wraz 
           ze zwiedzaniem Planetarium, do parku Jurajskiego, 
           Malborka, do  miasteczka Westernowego 

• rajdy rowerowe  

• obozy harcerskie i obozy wędrowne 

60 020,14 

9. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji  17 204,50 
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         RAZEM        1 287 519,36 
 
 
Fundacja prowadzi zbiórki publiczne, aktualnie rejestrowane na portalu internetowym 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji WWW.zbiorki.gov.pl 
Ostatnia zbiórka nr 2015/3130/OR – zakończona i rozliczona. 
 

 
Prezes Zarządu Fundacji Humanitarnej 

mgr inż. Barbara Lewandowska  

      w tym m. innymi: 

• wspieranie młodych artystów: malarzy, muzyków, 
       fotografików 

• współudział w realizacji programu „Myśliwi - dzieciom, 
      Dzieci - zwierzętom" 

• dokumentacja regionu w postaci wydawnictw np: „Dzieje  
      Włocławka”, „Lipno i okolice. Materiały do monografii" 

10.  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
       w tym m. innymi: 

• dofinansowanie klubów sportowych „Lider”, Młodzieżowej 
Drużyny Koszykarskiej 

• współorganizacja meczu charytatywnego „Urzędnicy 
kontra prawnicy”  

23 584,42 

11. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych 
      w tym m. innymi: 

• pomoc ofiarom powodzi w 2010 roku  

• pomoc rodzinom pogorzelców  

59 532,00 


