
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• 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 2014-07-14

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 NIE

Łukasz May v-ce prezes NIE

Urszula Dąbrowska sekretarz NIE

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 przewodniczący NIE

Maria Jacek członek NIE

Jolanta Foethke członek NIE

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: 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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. organizowanie prelekcji na tematy związane z przygotowaniem do 
operacji, zachowań pooperacyjnych, form rehabilitacji, porad prawnych, 
innych. Prelekcje odbywały się w ramach realizowanych zadań zleconych 
współfinansowanych przez Gminę Miejską Chodzież, Wojewodę 
Wielkopolskiego, Województwo Wielkopolskie ze śr. PFRON. 
Stowarzyszenie od 2007 roku współpracuje z oddziałem urazowo - 
ortopedycznym Szpitala Powiatowego w Chodzieży
2. wymiana doświadczeń między członkami stowarzyszenia w zakresie 
samoobsługi w okresie pooperacyjnym i rehabilitacji w domu. Członkowie 
stowarzyszenia zawiązują przyjaźnie, które procentują wzajemną pomocą 
i wsparciem
3. pomoc w wypełnianiu dokumentów rentowych, Urzędu Skarbowego, 
innych
4. podejmowanie działań zmierzających do ochrony praw osób 
niepełnosprawnych
5. pomoc koleżeńska - odwiedziny w szpitalu, w domu, organizowanie 
zakupów, porządków domowych, itd.
6. organizowanie  spotkań okolicznościowych, wyjazdów integracyjnych, 
inspirowanie imprez kulturalnych i prozdrowontnych na terenie miasta 
Chodzieży, udział w imprezach innych organizacji i instytucji
7. promocja zdrowia dla mieszkańców powiatu chodzieskiego poprzez 
organizację badań profilaktycznych, wystawy sprzętu medycznego, 
spotkania z lekarzami, inne
8. aktywna rehabilitacja ruchowa prowadzona przez dwoje rehabilitantów 
na sali trhabilitacyjnej będącej własnością stowarzyszenia
9. prowadzenie działalności odpłatnej wyłącznie jako dodatkową w 
stosunku do działalności pożytku publicznego  poprzez masaże, fittnes, 
ćwiczenia odchudzające

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Organizacja konkursu fotograficznego pod nazwą "Niepełnosprawni w obiektywie" ukazującego 
osoby niepełnosprawne w ich codziennym życiu. Na konkurs wpływały prace zarówno od 
niepełnosprawnych mieszkańców powiatu chodzieskiego jak i miasta Poznania. (maj 2013). Nagrody w 
konkursie ufundował Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji z Chodzieży.
2.Udział Stowarzyszenia w kolejnej edycji Targów Aktywni 50+ na  terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich na zaproszenie Centrum Inicjatyw Senioralnych z Poznania (kwiecień 2013)
3.Wyróżnienie w plebiscycie "Wspaniali" 2012 przez Powiat Chodzieski i Nasz Tygodnik Chodzieski 
(marzec 2013)
4.Wyróżnienie  w konkursie Marszałka Województwa Wielkopolskiego "Wielkopolska Otwarta dla 
Niepełnosprawnych" - wyróżniony został prozdrowotny festyn Zdrowa Sobota, organizowany przez 
Bioderko, jako dobra praktyka działań na rzecz osób niepełnosprawnych (maj 2013)
5. Organizacja akcji prozdrowotnej pod nazwą "Dzień Mocnych Kości" polegającej na badaniu 
densytometrycznym kości wraz z bezpłatną konsultacją medyczną. (maj 2013)
6. Spotkanie integracyjne z grupą dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Chodzieży. Spotkanie odbyło 
się na sali rehabilitacyjnej stowarzyszenia w ramach tzw. poznawania świata. Dzieci zapoznały się z 
zawodem fizjoterapeuty, poznały sprzęt służący rehabilitacji, miały możliwość rozmowy z osobami 
niepełnosprawnymi na temat ich problemów w przełamywaniu barier. (maj 2013)
7. realizacja zadań współfinansowanych przez Gminę Miejską Chodzież, Wojewodę Wielkopolskiego, 
oraz Województwo Wielkopolskie ze śr. PFRON - 0d marca do grudnia 2013 roku. W zadaniach wzięło 
udział około 60 niepełnosprawnych mieszkańców powiatu chodzieskiego, także pilskiego i czarnkowsko 
- trzcianeckiego. Uczestnicy zadania korzystali z nieodpłatnej rehabilitacji, badań profilaktycznych z 
konsultacją medyczną, porady psychologa, oraz z bezpłatnych wejść na basen. 
8.Salę rehabilitacyjną stowarzyszenia odwiedziła grupa wolontariuszek z Niemiec, na codzień 
opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w domach. Wolontariuszki zainteresowane były 
sposobem finansowania organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną, z uznaniem 
wypowiadały się na temat działalności Stowarzyszenia Bioderko (lipiec 2013)
9.Po raz piąty członkowie stowarzyszenia wspólnie z Chodzieskim Domem Kultury zorganizowali na 
chodzieskim Rynku prozdrowotny festyn Zdrowa Sobota. Tegoroczny festyn to przede wszystkim szereg 
badań profilaktycznych wykonanych przez Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka z Poznania, Polskie 
Towarzystwo Gerontologiczne (badanie dla seniorów), firmę OsteoDens (badanie kości, 
współfinansowane przez Województwo Wielkopolskie ze śr. PFRON), badanie słuchu, mammografia, 
pobór krwi oraz rejestr dawców szpiku. Oprócz tego szereg atrakcji dla dzieci, koncerty, inne (sierpień 
2013). Zdrowa Sobota wygrała lokalny plebiscyt na najlepszą imprezę roku, zdobyła wyróżnienie w 
konkursie Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych jako dobra praktyka działań dla ON, a także 
umieszczona została na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP. 
10. W miesiącu wrześniu zakupiono aparat do magnetoterapii, współfinansowany ze śr. PFRON 
będących w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego oraz z 1% podatku pozyskanego przez 
stowarzyszenie. Aparat jest kolejnym sprzętem zakupionym na wyposażenie sali rehabilitacyjnej, 
służącej niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu chodzieskiego
11. W miesiącu wrześniu członkowie stowarzyszenia wzięli udział w Dniu Organizacji Pozarządowych w 
Poznaniu, w ramach integracji z poznańskimi organizacjami pozarządowymi
12. W 2013 roku zorganizowano szereg spotkań okolicznościowych i integracyjnych, np. z Chodzieskim 
Kołem Amazonki, Fundacją Przedsiębiorczości z Poznania, Fundacją Podaj Dalej z Konina, Fundacją 
Przebudzone Nadzieje z Chodzieży, Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Chodzieski i "Otwarte Serca" z 
Szamocina, Stowarzyszeniem Widoki z Chodzieży, Uniwersytetem III Wieku z Chodzieży, Gminą Miejską 
Chodzież, Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, Zawarto również szereg 
partnerstw, które procentują wspólnymi działaniami i wymianą doświadczeń. 
13. Stowarzyszenie pozyskuje również środki unijne na realizację zadań z zakresu edukacji osób 
niepełnosprawnych, obecnie realizuje dwa projekty na terenie powiatu złotowskiego. 
14. Organizacja zaproszona została przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego  do tworzenia 
Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020
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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

2.2. 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

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)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

przedmiotemnieodpłat
nej 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 
medycznego, 
organizacja badań 
profilaktycznych w 
kierunku osteoporozy, 
spotkania z lekarzem, 
oraz inne wg. potrzeb 
PKD 86.90.E

86.90.E

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

Druk: MPiPS 4
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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) 353,961.69 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8,056.57 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,106.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 53.21 zł

e) Pozostałe przychody 343,745.91 zł

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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

przedmiotem odpłatnej 
działalności pożytku 
publicznego, o której 
mowa w ust. 1 Statutu 
jest:
- masaże, odchudzanie, 
fittness dla osób 
niezrzeszonych na sali 
rehabilitacyjnej 
stowarzyszenia PKD 
94.99.Z

94.99.Z

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8,056.57 zł

Druk: MPiPS 5
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249,851.40 zł

34,385.54 zł

34,876.24 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8,306.00 zł

2,880.00 zł

5,426.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 16,326.73 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)

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 3,511.13 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5,257.29 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: 347,407.25 zł 5,257.29 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 5,257.29 zł 5,257.29 zł

1 koszty wynagrodzenia rehabilitanta 2,566.28 zł

2 sprzęt medyczny (piłka do terapii, aplikatory, ciśnieniomierz, termometr elektryczny) 1,269.99 zł

3 wyposażenie sali rehabilitacyjnej (leżanka drewniana do fizjoterapii, stolik do aparatu do 
magnetorapii)

921.02 zł

4 badanie lekarskie podczas Zdrowej Soboty 500.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 319,113.18 zł

Druk: MPiPS 6



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,799.28 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,106.00 zł

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

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

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

1,575.00 zł

12,006.18 zł

328,568.78 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 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

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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

0.0 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)

0.0 etatów

22.0 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

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)

0.00 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

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

4.00 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

4.00 osób

4.00 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

4.00 osób
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 178,593.96 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 178,593.96 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
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)

37.50 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)

0.00 zł

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

0.00 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

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

11,360.00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

Wynagrodzenia wypłacone w ramach projektu POKL 
"Niepełnosprawny nie znaczy gorszy" - 78 097,00zł, 
Wynagrodzenie wypłacone w ramach projektu POKL "Nie! 
dla wykluczenia społecznego!" - 29 232,00zł
Wynagrodzenie wypłacone w ramach projektu POKL 
"Uwierz w siebie" - 44 648,00zł, w tym wynagrodzenie 
doradcy zawodowego - 11 360,00zł
Wynagrodzenie wypłacone w ramach projektu Moja droga 
do sprawności" z dotacji z Gminy Miejskiej Chodzież - 
4100,00zł
Wynagrodzenie wypłacone w ramach projektu "Moja droga 
do sprawności" z dotacji z Województwa Wielkopolskiego - 
13 667,00zł
Wynagrodzenia wyplacone w ramach projektu "Chcę być 
aktywny" z dotacji Wojewody Wielkopolskiego - 5200,00zł

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)

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

1 Moja droga do sprawności Organizacja działań 
rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych z terenu 
miasta Chodzieży (wydatki na: 
wynagrodzenie rehabilitanta, 
wynajem sali i media)

Gmina Miejska Chodzież 3,836.24 zł

2 Moja droga do sprawności Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych 
typach placówek (wydatki na 
aparat do magnetoterapii, 
wynajem osteobusu, badanie 
densytometryczne, karnety 
ulgowe na basen, informatory, 
opłaty bieżące (czynsz, energia 
elektryczna), wynagrodzenia 
rehabilitantów, wynagrodzenie 
lekarza ortopedy, 
wynagrodzenie koordynatora, 
księgowego

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu

25,340.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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)

3 Chcę być aktywny Dzialania na rzecz poprawy 
jakości życia osób długotrwale, 
przewlekle chorych i 
niepełnosprawnych (wydatki 
na: wynagrodzenie 
rehabilitanta, wynagrodzenie 
lekarza ortopedy, 
wynagrodzenie psychologa, 
wynajem osteobusu)

Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu 5,700.00 zł

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

1 Nie! dla wykluczenia 
społecznego!

Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
Projekt PO KL. Zadania 
realizowane przez 
Stowarzyszenie: wsparcie 
psychologiczno-terapeutyczne; 
warsztaty aktywizacji 
zawodowej; zarządzanie 
projektem; kosztypośrednie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 55,000.00 zł

2 Niepełnosprawny nie znaczy 
gorszy

Wsparcie osób pozostających 
bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy. 
Projekt PO KL. Zadania 
realizowane przez 
Stowarzyszenie: analiza 
motywacji uczestnictwa w 
projekcie; zarządzanie 
projektem, koszty pośrednie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 120,092.70 zł

3 Uwierz w siebie (projekt w 
partnerstwie)

Aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
Projekt PO KL.  Zadania 
realizowane przez 
Stowarzyszenie: analiza 
motywacji uczestnictwa w 
projekcie; doradztwo 
zawodowe i opracowanie IPD; 
warsztaty psychoterapeutyczne 
i umiejętności 
interpersonalnych; warsztaty 
przedsiębiorczości; warsztaty 
mentoringu-kreowanie 
własnego sukcesu w biznesie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 109,144.24 zł
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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 (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)

organizacja kompleksowo wspiera osoby niepełnosprawne ruchowo - od stanu przed zabiegiem operacyjnym 
poprzez wczesną rehabilitację pooperacyjną, po akytwizację zawodową i społeczną

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Honorata Pilarczyk prezes 
stowarzyszenia

 data wypełnienia 06.07.2014 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
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