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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE OSÓB PO ENDOPROTEZOPLASTYCE BIODRA "BIODERKO"

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat CHODZIESKI

Gmina CHODZIEŻ Ulica MALEPSZEGO Nr domu 12 Nr lokalu 

Miejscowość CHODZIEŻ Kod pocztowy 64-800 Poczta CHODZIEŻ Nr telefonu 67-501-950-
470

Nr faksu E-mail bioderko@op.pl Strona www www.bioderko.chodziez.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-04-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30080731900000 6. Numer KRS 0000302009

Druk: MPiPS 1



7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Honorata Pilarczyk - prezes
Karina Tysiączna - vce prezes
Urszula Dąbrowska - sekretarz

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Józef Myszka - przewodniczący
Jolanta Foethke - członek
Krystyna Kałucka - członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz następujących zadań 
pożytku publicznego:
1. wsparcie dla osób po operacji endoprotezoplastyki biodra oraz 
osób oczekujących na w/w operację
2. stworzenie  dostępu do wiedzy na temat: 
- właściwego przygotowania do operacji stawu biodrowego
- przebiegu rekonwalescencji po operacji
- ochrona operowanego stawu w odległym czasie
3. prowadzenie aktywnej rehabilitacji dla członków Stowarzyszenia 
4. wymiana doświadczeń w dziedzinie nauki codziennej 
samoobsługi w okresie pooperacyjnym
5. uzyskanie dostępu do likwidacji barier architektonicznych i 
sprzętu rehabilitacyjnego
6. pomoc koleżeńska (odwiedziny w domu, organizowanie pomocy 
przy robieniu zakupów, sprzątanie...itd.) 
7. organizowanie spotkań okolicznościowych oraz integracja z 
innymi grupami wsparcia działającymi na terenie miasta i gminy 
Chodzież
8. organizacja poradnictwa prawnego, medycznego i 
psychologicznego dla członków Stowarzyszenia
9. Promocja zdrowia skierowana do mieszkańców miasta i powiatu 
chodzieskiego
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

sposoby realizacji celów:
1. organizowanie  cyklu prelekcji na tematy związane z 
przygotowaniem do operacji, zachowań po operacji, form 
rehabilitacji, porad prawnych ( innych zależności od potrzeb 
zainteresowanych). Prelekcje odbywały się w ramach 
realizowanych przez Stowarzyszenie zadań współfinansowanych 
przez Gminę Miejską Chodzież oraz Województwo Wielkopolskie 
ze środków PFRON. Projekty "Rehabilitacja bez recepty" i " 
Rehabilitacja bez recepty II" skierowane do grupy 35 osób z 
powiatów chodzieskiego, pilskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego 
trwały od m-ca lutego do grudnia 2011 roku. Organizacja w sposób 
ciągły prowadzi współpracę z oddziałem urazowo-ortopedycznym 
Szpitala Powiatowego w Chodzieży, a także z rzecznikiem ds. 
pacjenta z w/w szpitala
2. wymiana doświadczeń między członkami Stowarzyszenia z  
zakresu samoobsługi w okresie pooperacyjnym i rehabilitacji w 
domu - członkowie zawiązują przyjaźnie, wymieniając się własnymi 
doświadczeniami związanymi z przebytą chorobą stawów i 
zabiegiem operacyjnym
3. pomoc w wypełnianiu dokumentów  w celu uzyskania pomocy z 
PEFRON-u, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych 
instytucji ( np.: ZUS, Urząd Pracy i inne )
4. Podejmowanie działań zmierzających do ochrony praw osób 
niepełnosprawnych,  w oparciu o Kartę Praw Osób 
Niepełnosprawnych (Uchwała Sejmu z dn. 01.08.1997r.) oraz 
występowanie z wnioskami i postulatami kierowanymi do instytucji 
odpowiedzialnych za problemy osób niepełnosprawnych 
5. pomoc koleżeńska osobom potrzebującym wsparcia, odwiedziny 
w szpitalu, w domu, organizowanie zakupów, sprzątania
6. organizowanie comiesięcznych zebrań członków 
Stowarzyszenia, spotkań okolicznościowych, wyjazdów, a także 
dążenie do integracji z innymi stowarzyszeniami o podobnym profilu 
działającymi na terenie miasta i gminy Chodzież
7. promocja zdrowia na terenie miasta i powiatu chodzieskiego 
poprzez wystawy sprzętu rehabilitacyjnego i organizowanie akcji 
badań profilaktycznych w kierunku osteoporozy  (Dzień 
Ortopedyczny), otwarte spotkania z lekarzami oraz inne formy 
promocji w zależności od potrzeb zainteresowanych osób. 
8. aktywna rehabilitacja ruchowa, prowadzona przez zatrudnionego 
przez organizację rehabilitanta, odbywająca się na sali 
rehabilitacyjnej Stowarzyszenia
9. prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie jako 
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego 
poprzez: udostępnianie za niewielką opłatą, sprzętu do ćwiczeń, 
będącego własnością organizacji osobom, które chciałyby 
wykorzystać go do dodatkowych ćwiczeń nie objętych działalnością 
statutową.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy 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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

ochrona i promocja zdrowia
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1. Udział w ogólnopolskiej akcji "Dzień mocnych kości" w partnerstwie z firmą 
ZENTIVA - luty 2011. W ramach akcji zorganizowano spotkanie z udziałem 
lekarza ortopedy ze Szpitala Powiatowego w Chodzieżyna temat profilaktyki i 
leczenia osteoporozy, w którym uczestniczyła grupa 31 osób, mieszkańców 
Chodzieży
2. Udział w Targach "Aktywni 50+na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich na zaproszenie Centrum Inicjatyw Senioralnych z Poznania. 
Organizacja prezentowała działania aktywizujące osoby po zabiegach 
operacyjnych biodra i kolana - marzec 2011
3.Wystąpienie w obronie Szpitala Rehabilitacyjnego w Szamocinie, zagrożonego 
widmem likwidacji. Organizacja zajęła stanowisko zarówno w lokalnych mediach 
jak i zbierała podpisy w obronie szpitala. Likwidacja została wstrzymana - 
kwiecień 2011
4.Udział Stowarzyszenia w Chodzieskich Targach Gospodarczych - prezentacja 
dorobku organizacji - czerwiec 2011
5.Realizacja projetów współfinansowanych przez Województwo Wielkopolskie ze 
środków PFRON - "Rehabilitacja bez recepty", "Rehabilitacja bez recepty II" - od 
lipca do grudnia 2011. Projekt skierowany dla osób po zabiegach operacyjnych. 
Oprócz aktywnej rehabilitacji odbywały się otwarte spotkania z lekarzem 
ortopedą połączone z poradnictwem medycznym 
6. Realizacja zadania współfinansowanego przez Gminę Miejską Chodzież 
skierowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo
7.Festyn Zdrowa Sobota, w partnerstwie z Chodzieskim Domem Kultury - 
cykliczna impreza zainicjowana przez Bioderko. Podczas imprezy odbywało się 
badanie w kierunku osteoporozy, pobór krwi, rejestracja dawców szpiku, 
wystawa sprzętu rehabilitacyjnego ( sklepy medyczne z Piły, Bydgoszczy, 
Poznania i Czarnkowa), koncert niepełnosprawnego wokalisty z Torunia. Do 
udziału w imprezie Bioderko zaprosiło lokalne organizacje i instytucje takie jak 
Związek Niewidomych, Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Amazonki, Warsztaty Terapii Zajęciowych, MOPS, PCPR, 
Sanepid, sklep ze zdrową żywnością, Szpital Powiatowy w Chodzieży, 
niepełnosprawne na wózku wolontariuszki - sierpień 2011
8. Udział w konkursie Lodołamacze na etapie regionalnym w Poznaniu. 
Organizacja zajęła II miejsce i srebrny medal w kategorii "pracodawca 
nieprzedsiębiorca" za aktywizację osób niepełnosprawnych ruchowo w ramach 
realizowanych projektów z EFS - wrzesień 2011
9.Uroczyste podsumowania projektów - unijnego i ze śr. PFRON z udziałem 
dyrektor ROPS w Poznaniu, władz lokalnych, darczyńcow, uczestników zadań 
oraz osób zatrudnionych przy obsłudze projektów - listopad 2011
10.Przystąpienie Stowarzyszenia Bioderko w partnerstwie z Powiatem 
Chodzieskim i Gminą Miejską Chodzież do konkursu ogłoszonego przez 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego - "Wielkopolska Otwarta dla 
Niepełnosprawnych" - wizyta TVP Poznań na sali rehabilitacyjnej Bioderka - 
grudzień 2011
11. Udział stowarzyszenia w imprezie organizowanej przez burmistrza 
Chodzieży i parafię Św. Floriana "W Święta razem" - spotkanie Wigilijne na 
chodzieskim Rynku - grudzień 2011
12. Ponadto w 2011 roku członkowie Stowarzyszenia organizowali szereg 
wyjazdów integracyjnych, z których korzystały również osoby niezrzeszone w 
organizacji. Były to wyjazdy do:  Sanktuarium w Górce Klasztornej; Skansenu w 
Nakle n/Notecią; Palmiarni w Poznaniu; Fundacji Stworzenia Pana Smolenia w 
Baranówku. Organizowano również spotkania okolicznościowe z okazji świąt i 
innych uroczystości. Ponadto w 2011 roku Stowarzyszenie Bioderko realizowało 
dwa projekty z EFS - działanie 9,5 oraz działanie 7,2,1

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

powiat

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym
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1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

500

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,  o 
której mowa w ust.1 Statutu jest w szczególności:
- wsparcie dla osób po operacjach ortopedycznych medyczne i 
prawne – PKD 94.99.Z
- prowadzenie aktywnej rehabilitacji ruchowej na sali 
rehabilitacyjnej Stowarzyszenia, prowadzonej przez 
zatrudnionego rehabilitanta – PKD 86.90.E
- promocja zdrowia na terenie miasta i powiatu poprzez wystawy 
sprzętu rehabilitacyjnego, organizacja akcji badań 
profilaktycznych w kierunku osteoporozy, otwarte spotkania z 
lekarzami, oraz inne formy promocji w zależności od potrzeb 
zainteresowanych osób – PKD 86.90.E

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

powiat

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 86.90.E

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)
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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) 368,338.71 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 342,950.24 zł

275,225.74 zł

47,512.50 zł

0.00 zł

20,212.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 19,885.80 zł

2,484.00 zł

12,800.00 zł

4,601.80 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 5,473.79 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 358,374.92 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

7,446.42 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

322,738.24 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

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
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8.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

50.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 14 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 5 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

4.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 4.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 133,087.64 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 133,087.64 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 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

0.00 zł

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

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,386.33 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

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

8,800.00 zł

10. 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)

Wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu POKL " 
Bioderko-aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo" - 
103 905,24zł
Wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu POKL 
"Niepełnosprawni-aktywni zawodowo" - 13 650,40zł
Wynagrodzenia wypłacone z ramach projektu 
"Rehabilitacja bez recepty" (UM Chodzież) - 4 782,00zł 
Wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu 
"Rehabilitacja bez recepty (dotacja z PFRON) - 7 500,00zł
Wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu 
"Rehabilitacja bez recepty II - 2 300,00zł

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

Druk: MPiPS 11



3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Rehabilitacja osób po operacjach ortopedycznych 3,212.00 zł

2 Rehabilitacja bez recepty 11,000.00 zł

3 Rehabilitacja bez recepty II 5,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Bioderko - aktywizacja osób niepełnosprawnych ruchowo (POKL) 275,225.74 zł

2 Niepełnosprawni - aktywni zawodowo (POKL) 47,512.50 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Stowarzyszenie Bioderko kompleksowo wspiera osoby z chorobą zwyrodnieniową stawów na różnym etapie leczenia 
- od stanu przed zabiegiem (przygotowanie pacjenta do zabiegu), poprzez wczesną rehabilitację pooperacyjną, do 
aktywizacji zawodowej, niezbędnej przy zmianie stanowiska pracy na mniej obciążające. Organizacja wydała 
informatory dla osób niepełnosprawnych  "To warto wiedzieć" i  "Jak żyć ze sztucznym stawem biodrowym", które 
nieodpłatnie rozprowadzano wśród pacjentów oddziałów ortopedycznych i rehabilitacyjnych szpitali w Pile, 
Chodzieży, Czarnkowie, Szamocinie, Drezdenku, oraz w Klinice Ortopedycznej im. prof. Degi w Poznaniu. 
Informatory rozprowadzano również podczas Targów "Aktywni 50+" w Poznaniu oraz festynu Zdrowa Sobota w 
Chodzieży. Stowarzyszenie posiada własną, dobrze wyposażoną w sprzęt do kinezyterapii salę rehabilitacyjną. 
Zatrudnia na umowę zlecenie mgr. fizjoterapii, a także współpracuje z wolontariuszami - studentami fizjoterapii, 
którzy za możliwość badań do prac magisterskich czy licencjackich, wspierają rehabilitanta w jego pracy. 
Organizacja stanowi dobrą grupę badawczą dot. żywotności endoprotez na różnym etapie po zabiegu, dlatego 
często z doświadczeń członków korzystają studenci z różnych stron Polski.

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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