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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-07-07

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI

Powiat OSTROWSKI

Ulica UL. WROCŁAWSKA Nr domu 18 Nr lokalu 

Miejscowość OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI

Kod pocztowy 63-400 Poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI Nr telefonu 506282675

Nr faksu E-mail gosia1323@poczta.onet.pl Strona www fundacjawjednoscisila.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-10-26

2015-08-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30196149400000 6. Numer KRS 0000400154

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

Ryszard Kamiński Prezes Zarządu TAK

Małgorzata Urszula 
Łabęcka

wice-Prezes Zarządu TAK

Elżbieta Kamińska Członek Zarządu 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

Zbigniew Danielak Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Tomasz Maciej 
Wojciechowski

Członek Rady Fundacji TAK

Mariola Teresa Roszak Członek Rady Fundacji NIE

FUNDACJA "W JEDNOŚCI SIŁA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- prowadzenie działalności charytatywnej,
- podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
- działania  wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży,
- działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego,
- działania w sferze wspierania sportu i upowszechniania kultury fizycznej,
- działania w sferze turystyki i krajoznawstwa,
 - działania w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- promocja i organizacja wolontariatu,
-  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art.3 ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji 
przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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rozszerzenie i zintensyfikowanie działań samopomocowych, wczesnej 
interwencji na rzecz wspierania rodzin, opiekunów i osób z 
niepełnosprawnościami; 
• rozwój form wspierania dostosowany do potrzeb i oczekiwań rodzin, 
opiekunów; 
• tworzenie właściwej atmosfery i warunków do wymiany doświadczeń i 
wspólnych cyklicznych spotkań; 
• zintegrowanie rodzin w środowisku lokalnym;• lepsze rozeznanie 
sytuacji rodzin, opiekunów wychowujących dzieci oraz dorosłe osoby z 
niepełnosprawnościami, ich potrzeb i oczekiwań w zakresie różnych form 
wsparcia, 
• zintegrowanie się rodzin poprzez nawiązanie przyjaźni i kontaktów, 
wzrost naturalności w kontaktach z ludźmi, rozluźnienie się atmosfery 
spotkań sprzyjającej swobodnej wymianie doświadczeń, otwarcie się na 
potrzeby innych, 
• zdecydowana poprawa jakości życia i pogody ducha,
 • uwolnienie od emocjonalnych obciążeń i lęku o przyszłość, nabycie 
umiejętności akceptowania siebie i innych oraz zwiększenie pewności 
siebie w wychodzeniu naprzeciw codziennym troskom i wyzwaniom, 
niwelacja poczucia izolacji i zagubienia rodzin, uświadomienie sobie 
swojej roli pełnionej w rodzinie i w społeczeństwie, 
• podniesienie wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności, 
uprawnień i możliwości uzyskania świadczeń, korzystanie z fachowej 
literatury, 
• uświadomienie sobie faktycznych możliwości dziecka z 
niepełnosprawnościami oraz osób z niepełnosprawnościami i podkreślanie 
jego osobistych osiągnięć, 
• uaktywnienie pracy zespołowej w ramach Ośrodka Wsparcia Rodzin i 
Osób z Niepełnosprawnościami rozwiązującej problemy poszczególnych 
osób, 
• zmotywowanie do dzielenia się własnymi problemami związanymi z 
rehabilitacją, akceptacją, edukacją oraz wychowaniem dziecka, dorosłej 
osoby z niepełnosprawnościami,
 • wzrost zainteresowania pomocą specjalistów zajmujących się 
problemem niepełnosprawności oraz uzyskanie fachowych porad,
 • udzielanie i uzyskiwanie wsparcia psychicznego, emocjonalnego i 
informacyjnego.

 • tworzenie autentycznych więzi międzyludzkich, rodzinnych i 
środowiskowych;
 • poprawa jakości życia rodzin, opiekunów i  osób z  
niepełnosprawnościami;
 • zmiana postawy rodziców z roszczeniowej na postawę aktywnego 
działania na rzecz akceptacji i poprawy bytu swojego dziecka z 
niepełnosprawnościami oraz wspierania innych; 
• przywracanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu, 
stworzenie warunków do udzielania wzajemnej pomocy; 
• udzielanie i uzyskiwanie wsparcia psychicznego i emocjonalnego, 
• pomoc specjalistyczna zgodnie z potrzebami rodzin i osób z 
niepełnosprawnościami, 
• współpraca z instytucjami i samorządem dla dobra rodzin, opiekunów, 
osób z niepełnosprawnościami,

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

Zadanie publiczne zostanie przeprowadzone w okresie od 07.03.2020r. do 31.12.2020r. w formie zabiegów  rehabilitacyjnych, 
masaży leczniczych, z których skorzystają dzieci, osoby z niepełnosprawnościami z orzeczonymi znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności ( m.in. osoby z chorobami neurologicznymi, osoby po wypadkach komunikacyjnych, osoby ze 
stwardnieniem rozsianym, osoby starsze oraz osoby po udarach). Zajęcia rehabilitacyjne i masaże lecznicze są skierowane 
ogółem dla 30 beneficjentów po 10 godzin dla każdego beneficjenta: 18 beneficjentów otrzyma tylko zabiegi rehabilitacyjne po 
10 godzin dla każdego, 6 beneficjentów otrzyma zabiegi rehabilitacyjne i masaże lecznicze oraz 6 beneficjentów otrzyma tylko 
masaże lecznicze.
Zabiegi rehabilitacyjne i masaże lecznicze będą prowadzone w domu beneficjenta, który będzie korzystał ze sprzętów 
rehabilitanta i masażysty, wolontariusza/masażysty.
Analiza SWOT (jej nazwa to akronim angielskich słów: Strengths – mocne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – 
szanse i Threats – zagrożenia) przedstawiona w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta Ostrów 
Wielkopolski na lata 2016-2022 w obszarze niepełnosprawności przedstawia się następująco:
• niewystarczający dostęp osób niepełnosprawnych z miasta do usług rehabilitacyjnych./długi termin oczekiwania/  
• niezaspokajająca potrzeba osób niepełnosprawnych, liczebność i poziom fachowości kadry świadczącej opiekę i udzielającej 
wsparcia
• niewystarczający dostęp osób niepełnosprawnych z miasta do domów dziennego pobytu
• brak ośrodka szkolno-opiekuńczego dla dzieci głęboko niepełnosprawnych intelektualnie 
Osoby niepełnosprawne ze względu na swoją niepełnosprawność nabytą lub wrodzoną potrzebują ciągłego wsparcia ze strony 
jednostek samorządu terytorialnego, z PFRON, NGO. Ta pomoc cały czas jest niewystarczająca i tym samym ciągle potrzeba 
rozmaitych form integracji oraz wsparcia rodzin, aby zapobiegać wykluczeniu społecznemu.
Z doświadczenia i 9-letnich działań Fundacji m.in. w zakresie ochrony i promocji zdrowia widzimy potrzeby rehabilitacji czyli 
usprawniania i przywracania czynności życiowych wielu beneficjentów w naszym mieście.
Beneficjentami projektu  jest młodzież niepełnosprawna i osoby starsze oraz osoby niepełnosprawne. 
Podstawowe cechy charakteryzujące beneficjentów projektu to:
- Dysfunkcje narządu ruchu. W wyniku następstw wypadków są dysfunkcje układu kostnego, pojedynczych podzespołów 
(kończyny górne lub dolne, kręgosłup, czaszka, klatka piersiowa), lub kilku zespołów (kręgosłup i kończyny lub kręgosłup i 
czaszka), w skrajnych przypadkach uniemożliwiające samodzielne poruszanie,
- Choroby neurologiczne - powstałe w wyniku przebytych urazów lub chorób. Objawy są stałe lub pojawiają się nagle bez 
widocznych przesłanek, ponieważ choroby uaktywniają się w nieokreślonych warunkach, uczestnicy podlegają stałej kontroli i 
obserwacji opiekunów.
- Niepełnosprawności sprzężonej (dysfunkcja narządu ruchu i choroba neurologiczna)
- Choroby wieku starczego, niedołężność
 Zabiegi z zakresu masażu leczniczego dzieli się na ogólny i częściowy. Ogólny, dotyczy całego ciała, a częściowy – w 
poszczególnych jego części. Komórka nerwowa jest komórką pobudliwą, a masaż jest jednym z czynników, który prowadzi do 
pobudzenia komórek nerwowych. Obok układu nerwowego, masaż leczniczy wpływa także na naczynia krwionośne. Układ 
krwionośny pełni cztery funkcje: oddechową, odżywczą, regulacyjną i termoregulacyjną. Zalety masażu leczniczego działają 
także na układ kostny. Systematyczny masaż zwiększa spoistość, a także ciężar i objętość. Pod wpływem masażu stawy stają się 
bardziej ruchliwe oraz wzmacniają się wiązadła okołostawowe. 
Adresatami zadania publicznego są osoby niepełnosprawne (dzieci, młodzież, osoby dorosłe), osoby starsze. Beneficjenci w 
wieku od 5 do 80 lat. Projektem zostanie objętych 30 beneficjentów, którzy są mieszkańcami Południowej Wielkopolski.
Fundacja „W jedności siła” z doświadczeń w ramach działań statutowych dla osób niepełnosprawnych dostrzega ogromną 
potrzebę zabiegów rehabilitacyjnych i masaży leczniczych m.in. już w samym mieście Ostrowie Wielkopolskim dla co najmniej 
50 beneficjentów nie uwzględniając Powiatu Ostrowskiego czy Południowej Wielkopolski.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

30

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

z zakresu rehabilitacji poprzez:
- ćwiczenia bierne KKD i KKG, ćwiczenia czynno – 
bierne
PNF obręczy barkowej i miedniczej
- reedukacja mięśniowo- nerwowa
b)  masaż leczniczy:
- ruchy ręki - głaskanie, ugniatanie, rozcieranie, 
oklepywanie, wibrację, roztrząsanie, masowanie 
całego ciała
1. Zabiegi rehabilitacyjne usprawnią 
wykonywanie podstawowych funkcji życiowych 
beneficjentów.
2. Masaże lecznicze usprawnią wykonywanie 
podstawowych funkcji życiowych beneficjentów.
3. Poprawa komfortu życia osób z 
niepełnosprawnościami oraz osób starszych – 
osoba niepełnosprawna fizycznie czuje się 
gorsza. Rehabilitacja ma za zadanie pomóc im 
walczyć o sprawność oraz zachęcić do działania.
4. Wyrobienie wśród osób z 
niepełnosprawnościami oraz osób starszych 
poczucia zaradności, pobudzania i rozwijania 
motywacji do walki z chorobami i swoją 
niepełnosprawnością. 
Małymi kroczkami dążą do celu.

86.90.D 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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41 690,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 57 700,00 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) 110 097,20 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 110 097,20 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 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 5 706,50 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:

0,00 zł

0,00 zł

57 700,00 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
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2.4. Z innych źródeł 5 000,00 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 47 767,62 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 41 690,70 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 17 620,55 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: 67 404,74 zł 17 620,55 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

62 329,58 zł 17 620,55 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5 075,16 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 zakup sensorów cukrzycowych,paliwo lekarstwa, turnusy rehabilitacyjne 17 620,55 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

5 706,50 zł

0,00 zł

0,00 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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5.2. 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)

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. 0,50 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)

0,00 etatów

2 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)

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

0,00 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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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 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 62 329,58 zł

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

62 329,58 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)

0,00 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)

3 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 62 329,58 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 62 329,58 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

0,00 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)

nie dotyczy

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 "Zdrowie jest 
najważniejsze", " Zabiegi 
rehabilitacyjne i masaż 
leczniczy dla osób starszych i 
niepełnosprawnych", V 
powiatowy Festyn 
integracyjny dla osób 
niepełnosprawnych"
Rehabilitacja, masaż 
leczniczy - drogą do 
samodzielności i 
niezależności osób 
niepełnosprawnych dzieci 
oraz osób starszych

warsztaty z biofeedbacku, 
rehabilitacja, masaż 
leczniczy,porady psychologa,

Wojewoda Wielkopolski
Prezydent Miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego
Starosta Ostrowski

55 450,00 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

0,00 zł

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

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 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 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)

nie dotyczy

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Elżbieta Kamińska 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

1 Starostwo Powiatowe 1

2021-07-07
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