
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne 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

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 501-950-470

Nr faksu brak 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

2008-03-20

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

Rykała Maria przewodnicząca TAK

Maria Jacek członek TAK

Jolanta Foethke członek TAK

STOWARZYSZENIE OSÓB PO ENDOPROTEZOPLASTYCE BIODRA "BIODERKO"
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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

500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Zakupiono kolumnę do ćwiczeń w obciążeniu dla pacjentów korzystającym z rehabilitacji w stowarzyszeniu Bioderko, oraz 
drobne przyrządy do ćwiczeń służących fizjoterapeutom do pracy z pacjentem
2. Objęto rehabilitacją domową dwoje niepełnosprawnych mieszkańców powiatu chodzieskiego 
3. Udostępnienie wózka inwalidzkiego i balkonika dla podopiecznych stowarzyszenia przebywających w domu
4. w ramach działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością – w 2019 roku  Bioderko realizowało projekt 
ze środków EFS  oraz podpisało umowę  partnerską z firmą AC Ekspert z Obornik, dot. podobnych działań na rzecz osób z 
niepełnosprawnością.  
5. w 2019 roku organizacja realizowała dwa zadania współfinansowane ze środków:
        a)  Gminy Miejskiej Chodzież
        b) ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa  Wielkopolskiego
 projekty dotyczyły rozwoju systemu wsparcia oraz poziomu usług skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami w tym 
rehabilitacji medycznej i społecznej osób  z  niepełnosprawnością ruchową. Organizowano również cykliczne spotkania z 
lekarzem ortopedą, Pełnomocnikiem ds .Pacjenta przy Szpitalu Powiatowym w Chodzieży,  oraz cykl spotkań z Apteką Dr. 
Optima na temat chorób kości i stawów, udarów i wylewów, cukrzycy i osteoporozy. Ponieważ organizacja w ramach statusu 
OPP może prowadzić działalność odpłatną na cele statutowe, na terapię przyjmowane są również osoby po udarach, wylewach i 
złamaniach, które za symboliczną opłatę mogą korzystać z pomocy rehabilitacyjnej. 
6. w celu podnoszenia świadomości społecznej na temat problemów osób z niepełnosprawnością  zorganizowano :
- imprezę integracyjną dla uczestników projektu w ośrodku Wielspin w Wągrowcu
-  spotkanie prozdrowotne „Z sercem do pacjenta” w partnerstwie z Ogolnopolskim Stowarzyszeniem EcoSerce
- Lekcje z Niepełnosprawności dla młodzieży szkół średnich w partnerstwie ze Stowarzyszeniem CREO z Poznania
O aktywizacji osób niepełnosprawnych ruchowo mówiono również podczas  festynu prozdrowotnego  podczas Targów Viva 
Seniorzy w Poznaniu.
7.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
b) Udział w konkursie Fundacji TESCO Decydujesz Pomagamy, gdzie stowarzyszenie wygrało kwotę 5000 zł na zakup 
umeblowania do tworzonego Klubu Aktywnej Rehabilitacji
c) Udział i wyróżnienie w konkursie Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Przedmiotem nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego,  o której mowa w ust.1, 
jest w szczególności:

a)  wsparcie dla osób po operacjach 
ortopedycznych medyczne i prawne – PKD 
94.99.Z
b) organizowanie prelekcji na tematy związane z 
przygotowaniem do operacji, zachowań 
pooperacyjnych, poznaniem form rehabilitacji – 
PKD 94.99.Z
c) pomoc koleżeńska polegająca na robieniu 
zakupów, załatwianiu spraw codziennych, 
sprzątaniu, wypełnianiu dokumentów – PKD 
88.99.Z 
d) prowadzenie aktywnej rehabilitacji ruchowej 
na sali rehabilitacyjnej Stowarzyszenia, 
prowadzonej przez zatrudnionego rehabilitanta – 
PKD 86.90.E
 e) podejmowanie działań zmierzających do 
ochrony praw osób niepełnosprawnych i praw 
pacjenta w oparciu o Kartę praw Osób 
Niepełnosprawnych i Kartę praw Pacjenta – PKD 
94.99.Z
f)  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
g)  spotkania okolicznościowe, wyjazdy,  
integracja z innymi organizacjami działającymi 
na terenie miasta i powiatu chodzieskiego – PKD 
94.99.Z
h)  edukacja oraz aktywizacja zawodowa osób 
niepełnosprawnych poprzez prowadzenie 
szkoleń i warsztatów, oraz organizację praktyk i 
staży w ramach realizowanych przez organizacje 
projektów z

94.99.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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10 262,33 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 443 674,92 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 470 465,60 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 66 000,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 695,51 zł

e) pozostałe przychody 403 770,09 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 14 630,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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, 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

384 174,92 zł

0,00 zł

7 500,00 zł

52 000,00 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
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2.4. Z innych źródeł 1 898,35 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 2 720,86 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 103,77 zł

3.3. 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 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 462 954,67 zł 4 103,77 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

66 900,00 zł 4 103,77 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

831,67 zł

12 294,16 zł

382 928,84 zł 0,00 zł

1 wynagrodzenie rehabilitanta 1 500,00 zł

2 sprzęt rehabilitacyjny 428,77 zł

3 ulotki 250,00 zł

4 wyjazd prozdrowotny Ośrodek Wypoczynk.-Rehabilit., spotkanie prozdrowotne 1 925,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 250,00 zł 250,00 zł

w 
tym:

4 920,00 zł

2 210,00 zł

1 000,00 zł

6 500,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -900,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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)

1 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. 0,50 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)

0,16 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 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  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

85 347,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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12 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi 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

50 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 
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)

0 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 61 232,13 zł

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

61 232,13 zł

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

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
(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 członków zarządu)

833,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

0 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) 

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 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 046,08 zł

3 046,08 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 58 186,05 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 61 232,13 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

830,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Najwyższe wynagrodzenia były wypłacane w ramach 
projektów wspófinansowanych ze środków UE.

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)

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

1 Ocalić sprawność poprawa zdrowia Gmina Miasta Chodzież 7 500,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 300,00 zł

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

1 Trzymaj się prosto 
(prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek)

poprawa zdrowia PFRON woj.wielkopolskie 50 000,00 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

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Honorata Pilarczyk prezes Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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