
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2016

• 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 2017-07-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina CHODZIEŻ

Powiat CHODZIESKI

Ulica JAGIELLOŃSKA Nr domu 3 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

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

Honorata Pilarczyk prezes TAK

Łukasz May vce prezes TAK

Krzysztof Słodowicz sekretarz 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

Maria Rykała przewodnicząca TAK

Jolanta Foethke członek TAK

Maria Jacek członek TAK

STOWARZYSZENIE OSÓB PO ENDOPROTEZOPLASTYCE BIODRA "BIODERKO"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz następujących zadań pożytku 
publicznego:
a) wsparcie dla osób po operacji endoprotezoplastyki biodra oraz osób 
oczekujących na w/w operację
b) stworzenie  dostępu do wiedzy na temat: 
- właściwego przygotowania do operacji stawu biodrowego
- przebiegu rekonwalescencji po operacji
- ochrona operowanego stawu w odległym czasie
c) prowadzenie aktywnej rehabilitacji dla członków Stowarzyszenia 
d) wymiana doświadczeń w dziedzinie nauki codziennej samoobsługi w 
okresie pooperacyjnym
e) uzyskanie dostępu do likwidacji barier architektonicznych i sprzętu 
rehabilitacyjnego
f) pomoc koleżeńska (odwiedziny w domu, organizowanie pomocy przy 
robieniu zakupów, sprzątanie...itd.) 
g) organizowanie spotkań okolicznościowych oraz integracja z innymi 
grupami wsparcia działającymi na terenie miasta i gminy Chodzież
h)  organizacja poradnictwa prawnego, medycznego i psychologicznego 
dla członków Stowarzyszenia
i) Promocja zdrowia skierowana do mieszkańców miasta i powiatu 
chodzieskiego
j) Edukacja i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Sposoby działania
a) organizowanie  cyklu prelekcji na tematy związane z przygotowaniem 
do operacji, zachowań po operacji, form rehabilitacji, porad prawnych ( 
innych zależności od potrzeb zainteresowanych ) 
b) wymiana doświadczeń między członkami Stowarzyszenia z  zakresu 
samoobsługi w okresie pooperacyjnym i rehabilitacji w domu
c) pomoc w wypełnianiu dokumentów  w celu uzyskania pomocy z 
PEFRON-u, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji ( 
np.: ZUS, Urząd Pracy i inne )
d) 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 
e) pomoc koleżeńska osobom potrzebującym wsparcia, odwiedziny w 
szpitalu, w domu, organizowanie zakupów, sprzątania
f) 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
g) 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. 
h) aktywna rehabilitacja ruchowa, prowadzona przez zatrudnionego przez 
organizację rehabilitanta, odbywająca się na sali rehabilitacyjnej 
Stowarzyszenia
i) 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.
j) Organizacja kursów, szkoleń zawodowych, staży i praktyk  dla osób 
niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich umiejętności na rynku pracy

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

600

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.Pomoc w organizacji turnusu rehabilitacyjnego w Kowanówku dla podopiecznej stowarzyszenia
2.Pozyskanie od osoby prywatnej   pionizatora dla dzieci, oraz nieodpłatne przekazanie go Szkole 
Podstawowej nr. 3, z przeznaczeniem dla niepełnosprawnej uczennicy klasy 2. Stowarzyszenie 
współpracuje ze Szkołą Podstawową nr. 3 w Chodzieży, organizując dla dzieci spotkania z 
rehabilitantami w ramach akcji poznawania zawodów.
3. Zakup sprzętu do ćwiczeń z oporem MINI TENSOR, do terapii pacjentów korzystającym z rehabilitacji 
w stowarzyszeniu Bioderko. Zakup drobnych przyrządów do ćwiczeń służących fizjoterapeutom do 
pracy z pacjentem
4. Objęcie rehabilitacją domową troje niepełnosprawnych mieszkańców powiatu chodzieskiego (z 
Chodzieży i Oleśnicy)
5. działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych – w 2016 roku  Bioderko 
realizowało trzy projekty ze środków EFS  oraz podpisało umowę  partnerską z firmą AC Ekspert z 
Obornik, dot. podobnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzięki takim działaniom, po raz 
kolejny stowarzyszenie brało udział w konkursie Lodołamacze na etapie wojewódzkim. 
6. 2016 roku organizacja realizowała trzy zadania współfinansowane ze środków:
        a)  Gminy Miejskiej Chodzież
        b) ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa    Wielkopolskiego, dotyczące 
rehabilitacji i edukacji osób   niepełnosprawnych ruchowo
        c) Ze środków Wojewody Wielkopolskiego
Organizowano również cykliczne spotkania z lekarzem ortopedą, oraz cykl spotkań z Apteką Dr. Optima 
na temat chorób kości i stawów, udarów i wylewów, cukrzycy i osteoporozy. Organizacja w 2016 roku  
na terapię przyjmowała również osoby po udarach, wylewach, a także dzieci z porażeniem mózgowym i 
chorobami genetycznymi
7. w celu podnoszenia świadomości społecznej na temat problemów osób niepełnosprawnych, 
zorganizowano kolejny festyn prozdrowotny Zdrowa Sobota.
8. O aktywizacji osób niepełnosprawnych ruchowo mówiono również podczas  festynu prozdrowotnego 
w Krzyżu Wlkp., podczas imprezy prozdrowotnej, organizowanej przez Stowarzyszenie Amazonki w 
Krzyżu WLKP.
9. Członkowie Stowarzyszenia wraz z rodzinami biorą udział w spotkaniach okolicznościowych, 
wyjazdach integracyjnych, odwiedzają się w szpitalach i w domach, wspierając w ten sposób i 
zawiązując więzy przyjaźni. 
a) Udział w kolejnej edycji Targów Viva Seniorzy w Poznaniu, gdzie od 7 lat stowarzyszenie prezentuje 
swój dorobek, oraz poradnictwo na temat chorób zwyrodnieniowych stawów
b) Organizacja szkolenia z couchingu
c) Udział w Targach Ekonomii SpołecznejPółnocnej Wielkopolski w Pile, w ramach OWES ETAP 
subregion pilski
d) Organizacja dwudniowego wyjazdu integracyjnego do Ośrodka Wielspin w Wągrowcu, podczas 
którego Lokalna Grupa Działania Dolina  Noteci zorganizowała szkolenie w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków PFRON
10. w związku z tym, że stowarzyszenie przystąpiło do Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, 
zorganizowano szereg szkoleń dot. praw i obowiązków wynikających z Ustawy o pożytku publicznym i 
wolontariacie
11. współpraca z klasą o profilu medycznym z Gimnazjum Miejskiego w Chodzieży, oraz z 
Wolontariatem z Klasą również z w/w gimnazjum
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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

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
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

przedmiotem 
nieodpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego w okresie 
sprawozdawczym 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.) o 
którym mowa w Ustęp 
1 Statutu jest w 
szczególności
1. promocja zdrowia na 
terenie miasta 
Chodzieży i powiatu 
chodzieskiego poprzez 
liczne badania 
profilaktyczne, 
prelekcje i wykłady, 
poprzez organizację 
imprez prozdrowotnych 
jak Dzień Mocnych 
Kości czy też festynu 
prozdrowotnego 
Zdrowa Sobota, 
prelekcje prowadzone 
przez lekarzy 
ortopedów, cykl 
spotkań 
prozdrowotnych w 
partnerstwie z Apteką 
Dr. Optima 
2. prowadzenie 
aktywnej rehabilitacji 
osób 
niepełnosprawnych na 
sali rehabilitacyjnej 
stowarzyszenia, pod 
nadzorem magistrów 
fizjoterapii 
zatrudnionych na 
umowę zlecenie. W 
rehabilitacji biorą 
również udział dzieci z 
porażeniem mózgowym 
i chorobami 
genetycznymi

86.90.E
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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. 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

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)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

przedmiotem 
nieodpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego,  w okresie 
sprawozdawczym 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.), w 
Ustęp 1 Statutu jest 
również wsparcie dla 
osób po operacjach 
ortopedycznych 
medyczne i prawne, a 
także integracja osób 
niepełnosprawnych, 
poprzez organizację 
imprez kulturalnych, 
oraz współpraca z 
innymi organizacjami 
pozarządowymi. W 
ramach w/w działań 
objęto wsparciem 
również osoby 
niepełnosprawne 
przebywające w 
domach. Integracja z 
innymi organizacjami 
pozarządowymi to 
głównie wspólny udział 
w wydarzeniach 
kulturalnych i 
prozdrowotnych

94.99.Z
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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) 480,200.10 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 149,779.73 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 330,420.37 zł

330,420.37 zł

0.00 zł

13,560.00 zł

45,000.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 43,935.00 zł

4,280.00 zł

39,155.00 zł

500.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9,032.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 388,980.37 zł
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2.4. Z innych źródeł 38,251.83 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -189,259.72 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 6,370.55 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5,759.99 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 539,398.00 zł 5,759.99 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

339,039.45 zł 5,759.99 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

2.03 zł

0.00 zł

200,356.52 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Wynagrodzenie rehabilitanta 5,000.00 zł

2 Sprzęt rehabilitacyjny 259.99 zł

3 Badania profilaktyczne "Zdrowa Sobota" 500.00 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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.)

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

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)

2.0 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)

1.7 etatów

7.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

3.00 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

3.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 129,947.74 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

34,963.19 zł

34,963.19 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 94,984.55 zł

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

44,000.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 44,000.00 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

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 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 w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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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)

250.00 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)

0.00 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)

399.84 zł

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

1,002.00 zł

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

0.00 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)

Wynagrodzenie rehabilitanta w ramach realizacji zadań 
statutowych - 4.350,00 zł
Wynagrodzenie rehabilitanta - z 1%-5000,00 zł
Wynagrodzenie rehabilitanta w ramach realizacji projektu - 
Postaw na zdrowie - 5.000,00 zł
Wynagrodzenie koordynatora projektu Postaw na 
zdrowie-600,00 zł.
Wynagrodzenie rehabilitanta w ramach realizacji projektu z 
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - 9.600,00 zł.
Wynagrodzenie koordynatora projektu z Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego-600,00 zł.
Wynagrodzenie rehabilitacja niepełnosprawnych 
uczestników wypłacone w ramach projektu Przepis na 
zdrowie-13.600,00 zł
Wynagrodzenie koordynatora projektu Przepis na zdrowie- 
2.250,00 zł.
Wynagrodzenie Prezesa - 3000,00 zł.
Wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu Język i 
komputer-Twoje atuty!- 35.475,16 zł.
Wynagrodzenie wypłacone w ramach projektu Młodzi 
zawodowcy-28.290,24 zł
Wynagrodzenie wypłacone w ramach projektu Nowy start 
bez barier!-16.632,34 zł.
Wynagrodzenie wypłacone w ramach projektu Otwarte 
drzwi do zatrudnienia-2.595,00 zł.
Wynagrodzenie wypłacone w ramach projektu Praca 
kluczem do sukcesu!-2595,00 zł.
Wynagrodzenie wypłacone w ramach projektu Młodzi 
skuteczni na rynku pracy 360,00 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

2,292.79 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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 Postaw na zdrowie Prowadzenie kompleksowego, 
specjalistycznego wsparcia dla 
dzieci i osób dorosłych z 
niepełnosprawnością

Wojewoda Wielkopolski 9,560.00 zł

2 Postaw na zdrowie Prowadzenie kompleksowego, 
specjalistycznego wsparcia dla 
dzieci i osób dorosłych z 
niepełnosprawnością

Gmina Miejska Chodzież 4,000.00 zł

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

1 Przepis na zdrowie Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych 
typach placówek

Województwo Wielkopolskie- środki 
PFRON

45,000.00 zł

2 Młodzi zawodowcy dofinansowanie projektu w 
ramach programu operacyjnego 
Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-
2020 -Działanie 1.2 - Wsparcie 
osób młodych pozostających 
bez pracy na regionalnym rynku 
pracy-projekty konkursowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 370,466.50 zł

3 Język i komputer-Twoje 
atuty!

Przeprowadzenie kursów 
językowych na różnym 
poziomie zaawansowania  
przygotowujących do 
certyfikatu TELC A1,A2 i 
szkolenie komputerowe
przygotowującego do 
certyfikatu ECCC DIGCOM

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego Poznań

112,979.80 zł

4 Praca kluczem do sukcesu! Aktywizacja zawodowa 120 
osób(os.) od 30 roku życia 
pozostających bez zatrudnienia, 
które znajdują się w szczególnej 
sytuacji na rynku 
pracy(RP)

Województwo Dolnośląskie 502,749.12 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

Honorata Pilarczyk-Prezes 
Zarządu

Łukasz May- V-ce Prezes 
Zarządu

Krzysztof Słodowicz-Sekretarz

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2017-03-31
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