
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 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina OBORNIKI

Powiat OBORNICKI

Ulica DROGA LEŚNA Nr domu 60 Nr lokalu 

Miejscowość OBORNIKI Kod pocztowy 64-600 Poczta OBORNIKI Nr telefonu 609142409

Nr faksu E-mail hospicjum.ludzkigest@wp.pl Strona www ludzkigestoborniki.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-08-12

2014-01-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30191988800000 6. Numer KRS 0000393448

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

Grażyna Stachowiak Prezes Zarządu TAK

Mieczysław Szefler Wiceprezes Zarządu TAK

Halina Chudzik Sekretarz TAK

Elżbieta Kostka Skarbnik 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

Ilona Wicberger Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Barbara Rosochowicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

WSPÓLNOTA WOLONTARIUSZY HOSPICYJNYCH "LUDZKI GEST" IM. JANA PAWŁA II

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-10-15 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

-Rozwijanie i popieranie inicjatyw, postaw i działań wspierających opiekę 
hospicyjną nad chorymi w przebiegu chorób nowotworowych oraz innych 
chorób przewlekłych,
-Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek 
organizacyjnych, które podejmują takie działania,
-Sprawowanie opieki nad osobami chorymi w fazie terminalnej choroby 
nowotworowej,
-Wykonywanie prostych zabiegów pielęgnacyjnych nad chorym
-Wspomaganie rodziny chorego w sprawowaniu opieki nas podopiecznym
-Wspieranie rodzin sprawujących opiekę nad osobami z 
niepełnosprawnością, lub przewlekle chorymi,
-Przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu,
-Roztoczenie opieki dziećmi osieroconymi,
-Organizowanie wsparcia dla rodzin w żałobie,
-Udzielnie wsparcia duchowego oraz pomocy w rozwiązaniu innych 
problemów związanych z chorobą lub niepełnosprawnością

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

-Działalność wspierającą funkcjonowanie opieki hospicyjnej, realizowaną 
głównie poprzez pomoc Wolontariuszy Stowarzyszenia organizowaną 
głównie w środowisku domowym chorego,
-Systematyczny nabór i szkolenie Wolontariuszy,
-Pomoc materialną i rzeczową udzielaną chorym podopiecznym 
Stowarzyszenia w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej,
-Podejmowanie oraz wspieranie różnych form pracy szkoleniowej i 
edukacyjnej wśród służb medycznych oraz pozamedycznych - w 
szczególności wśród Wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia 
zajmujących się opieką hospicyjnych w strukturach Stowarzyszenia.
-Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia i 
Wolontariuszy.
-Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i 
wymiany doświadczeń w wyżej wymienionych dziedzinach.
-Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
-Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia i 
Wolontariuszy poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
-Pomoc społeczną i edukacyjną chorym i członkom ich rodzin,
-Ochrona i promocja zdrowia,
-Propagowanie idei i metod opieki hospicyjnej,
-Kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i 
moralnych oraz kierowanie się nimi w działalności statutowej,
-Wypożyczanie sprzętu medycznego,
-Działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów 
szkoleniowych, informacyjnych i literatury naukowej z dziedziny opieki 
paliatywnej,
-Organizowanie zbiórek pieniężnych na cele statutowe Stowarzyszenia,
-Pozyskiwanie funduszy publicznych,
-Promocję i organizację wolontariuszy,
-Wypoczynek dzieci i młodzieży,
-Działanie na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym,
-Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością,
-Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
-Działalność wspierająca rozwój wspólnot i spółczesności lokalnych,
-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
-Organizowanie koncertów, wystaw i innych form upowszechniania 
kultury i sztuki celem propagowania idei hospicyjnej, oraz ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego,
-Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społecznościami,
-Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
-Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
-Działalność lecznicza oraz, organizowanie zespołów opieki hospicyjnej.
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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)

ruch hospicyjny, młodzież z powiatu, szkoły

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

180

6

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Sprawowanie bezpośredniej opieki hospicyjnej nad osobami chorymi w domach, wspieranie opiekunów bezpośrednich. 
Wypożyczanie sprzętu poprawiającego komfort życia chorego, organizowanie różnych form wsparcia i integracji dla osób w 
żałobie. Roztoczenie opieki nad dziećmi i niepełnosprawnością. Przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu. 
Rozwijanie i popieranie inicjatyw, postaw i działań wspierających opiekę hospicyjną nad chorymi w przebiegu choroby 
nowotworowej oraz innych chorób przewlekłych. Rozwijanie współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi 
realizującymi podobne cele statutowe.
Poszerzanie bazy sprzętowej poprzez zakup i przyjmowanie do użytkownika sprzętu dla podopiecznych. Rozwijanie idei 
wolontariatu wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych szczególnie grupy 50+. Prowadzenie poradnictwa prawno-
psychologiczno-socjalnego dla chorych i ich rodzin.
Organizowanie różnego rodzaju wsparcia indywidulanego i grupowego dla osób osieroconych szczególnie w pierwszym okresie 
po śmierci najbliższej osoby. Uczestnictwo w konferencjach regionalnych, krajowych i międzynarodowych a także 
organizowanie spotkań dla młodzieży. Zapewnieni letniego wypoczynku dla dzieci osieroconych. Uczestniczenie w miejskich 
imprezach kulturalno-sportowych w celu szerzenia idei wolontariatu. Czynne uczestnictwo w Radzie Inicjatyw Społecznych przy 
Burmistrzu, mającej na celu dookreślenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy i wypracowanie koncepcji ich zaradzeniu. 
Ścisła współpraca z JST mająca na celu wypracowanie wspólnego kierunku rozwiązania problemów społecznych. Budowanie 
podwalin pod stworzenie w ramach kolejnych działań organizacji - Centrum Wolontariatu.

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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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

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Sprawowanie bezpośredniej opieki nad chorymi 
w domach w ramach Hospicjum Domowego, 
udzielanie wsparcia duchowego poprzez 
towarzyszenie w chorobie, okazywanie empatii. 
Pomoc w wykonaniu codziennych czynności 
życiowych. Wspieranie członków rodziny 
bezpośrednio zaangażowanych w codzienną 
opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi w 
domach. Doradztwo prawne, socjalne, 
psychologiczne, pomoc duchowa. Działalność 
mająca na celu aktywizowanie społeczne i 
kulturalne osób z grupy wykluczenia lub 
zagrożonych wykluczeniem.

88.10.Z 0,00 zł

2 promocja i organizacja wolontariatu

Organizowanie akcji zarobkowych, zbiórek 
publicznych dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością z udziałem młodych 
wolontariuszy ukierunkowanych na tworzenie 
relacji międzyludzkich, promowanie 
wolontariatu 50+ podczas miejskich imprez oraz 
integrację w trakcie wyjazdu szkoleniowo-
integracyjnego udzieliliśmy wsparcia, 
przeciwdziałaliśmy depresji oraz zapobiegaliśmy 
wykluczeniu społecznemu. Wypromowana 
została idea wolontariatu wraz z elementami 
profilaktyki. Podniesione zostały kwalifikacje 
wolontariuszy z zakresu wiedzy na temat osób 
starszych, chorych, zależnych.

85.59.B 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie różnego rodzaju działań 
ukierunkowanych na przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu osób z 
niepełnosprawnością. Prowadzenie letnich 
warsztatów integracyjnych dla młodzieży 
sprawnej i niepełnosprawnej w celu ich 
pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. 
Uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach 
dotyczących osób niepełnosprawnych. Budowa 
wiaty i zakup riksz  w ramach otrzymanego 
grantu ze szczególnymuwzględnienie potrzeb 
osób z niepełnosprawnością i starsze. 
Wypożyczanie osobom z niepełnosprawnością 
sprzetu poprawiającego komfort życia. 
Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
faktycznych

88.10.Z 0,00 zł
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20 435,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 958 274,19 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) 1 332 942,67 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 20 435,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 226 199,60 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1 086 307,67 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

Prowadzenie Hospicjum Domowego w 
ramach którego wyspecjalizowany zespół 
składający się z: lekarza z kursem 
specjalistycznym z zakresu opieki 
paliatywnej, pielęgniarki opieki paliatywnej, 
fizjoterapeuty, psychologa i kapłana 
sprawuje kompleksową opiekę nad osobą 
terminalnie chorą w miejscu jej 
zamieszkania przy współpracy z 
najbliższymi członkami rodziny i 
wolontariuszami. W ramach tych działań 
udzielane jest wsparcie w postaci 
wypożyczania sprzętu poprawiającego 
komfort życia chorego np.: koncentratory 
tlenowe, ssaki, inhalatory, specjalistyczne 
łóżka, wózki, balkoniki.

86.90.E 0,00 zł

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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 54 659,00 zł

2.4. Z innych źródeł 299 574,08 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 9 419,90 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 11 614,30 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 Konserwacja, przegląd sprzętu hospicyjnego, reklama hospicjum itp. 2 814,30 zł

2 Usługi lekarza hospicyjnego-wizyty domowe 8 800,00 zł

1 -Rozwijanie i popieranie inicjatyw, postaw i działań wspierających opiekę hospicyjną nad chorymi 
w przebiegu chorób nowotworowych oraz innych chorób przewlekłych.
-Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób 
-Sprawowanie opieki nad osobami chorymi w fazie terminalnej choroby nowotworowej.
-Wykonywanie prostych zabiegów pielęgnacyjnych na chorym
-Wspomaganie rodziny chorego w sprawowaniu i opieki nad podopiecznym

11 614,30 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

30 267,20 zł

928 006,99 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

w 
tym:

0,00 zł

13 190,00 zł

0,00 zł

41 469,00 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 8 821,10 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 32 878,03 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 239 286,41 zł 11 614,30 zł

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

11 614,30 zł 11 614,30 zł

193 321,57 zł 0,00 zł

0,00 zł

660,02 zł

0,00 zł

1 033 690,52 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 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

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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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)

1,00 etatów

63 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

25 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)

12 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

12 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 778 107,56 zł

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

778 107,56 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)

2 250,00 zł

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

1 200,00 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

25 746,24 zł

25 746,24 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 752 361,32 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 106 946,80 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 671 160,76 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

2 250,00 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)

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 W ramach projektu: 
Moblilne, specjalistyczne 
doradztwo i rehabilitacja z 
wykorzystaniem 
Uniwersalnego Gabinetu 
Usprawnienia Leczniczego 
dla osób niepełnosprawnych 
z terenów wiejskich powiatu 
obornickiego i poznańskim w 
ich środowisku 
zamieszkania.

Poprawa bezpieczeństwa osób 
niepełnosprawnych poprzez 
świadczenia usług 
rehabilitacyjno-doradczych w 
środowisku zamieszkania dla 
osób zamieszkujących na 
terenach wiejskich powiatu 
obornickiego i wągrowieckiego.

Urząd Marszałkowski Woj. Wlkp 20 267,20 zł

2 Budowa wiaty i zakup riksz. Budowa wiaty i zakup riksz. Lokalna Grupa Działania Kraina 
Trzech Rzek

15 000,00 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

8 139,00 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

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)

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

organizacji

Grażyna Stachowiak
Mieczysław Szefler

Halina Chudzik
Elżbieta Kostka

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 Urząd Marszałkowski Woj. Wlkp. 1

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

1 W ramach realizacji projektu 
"Ludzki Gest - Wsparcie osób 
niesamodzielnych w 
gminach Oborniki, 
Wągrowiec, Ryczywół"

Świadczenie usług 
opiekuńczych, pielęgniarskich, 
rehabilitacyjnych, asystenckich

Urząd Woj. Wlkp. 928 006,99 zł

2020-10-15
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