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• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-03

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina KOŚCIAN

Powiat KOŚCIAŃSKI

Ulica BĄCZKOWSKIEGO Nr domu 11 A Nr lokalu 

Miejscowość KOŚCIAN Kod pocztowy 64-000 Poczta KOŚCIAN Nr telefonu 655121270

Nr faksu 655121270 E-mail piontas2@o2.pl Strona www www.dacpomoc.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-01-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 41114822700000 6. Numer KRS 0000064865

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

Adam Piątek Prezes TAK

Hanna Dubska Sekretarz TAK

Anna Połka Skarbnik TAK

Agata Grobelna Członek Zarządu TAK

Katarzyna Wiesława Rosa Członek Zarządu TAK

Barbara Żegalska Członek Zarządu TAK

Tomasz Naglik 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

Romana Woroch Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Lidia Kudłaszyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Violetta Dorota Jankowiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE "DAĆ POMOC"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Pobudzanie aktywności społeczeństwa w 
celu organizowania pomocy najbardziej potrzebującym. 2. Gromadzenie 
środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb najbardziej 
potrzebującym. 3. Współdziałanie z władzami publicznymi (rządowymi i 
samorządowymi wszystkich szczebli). 4. Wyszukiwanie osób którym 
pomoc jest niezbędna. 5. Podejmowanie działań zmierzających do 
integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. 6. Kompensowanie 
skutów niepełnosprawności w sferze funkcjonowania społecznego, 
psychicznego, fizycznego i ekonomicznego. 7. Zachęcanie różnych osób do 
podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie 
warunków do ich działalności.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie grup samopomocy osób przewlekle chorych.
2. Pomoc w rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie 
lub wspieranie działalności ośrodków rehabilitacyjnych, warsztatów 
Terapii Zajęciowej, Zakładów Adaptacji Zawodowej.
3. Zapewnienie opieki terminalnej poprzez organizowanie hospicjum i 
domu spokojnej starości.
4. Pozyskiwanie dobrowolnych składek, darowizn, organizowanie kwest, 
bali dobroczynnych, imprez kulturalnych.
5. Wspieranie inicjatyw grup i środowisk społecznych spoza 
Stowarzyszenia, jeżeli cele i metody ich działania są zgodne z działalnością 
statutową Stowarzyszenia i obowiązującym prawem.
6. Wykorzystywanie posiadanej przez członków Stowarzyszenia wiedzy 
specjalistycznej w udzielaniu wzajemnej pomocy.
7. Świadczenie różnorodnych usług, prowadzenie zespołów 
rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-
rekreacyjnej,sportowej, organizowanie dowozu itp. oraz poradnictwo i 
doradztwo dla osób niepełnosprawnych w ramach systemu oparcia 
społecznego.
8. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i rozmiarach służących realizacji celów statutowych 
przeznaczając cały dochód wyłącznie na działalność statutową 
stowarzyszenia.
9. Inne formy działania zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Stowarzyszenie nie zastępuje w swej działalności instytucji 
państwowych w wypełnianiu ich zadań

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

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

137

1

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Stowarzyszenie "Dać Pomoc" w Kościanie działa w obszarze użyteczności publicznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku 
publicznego i prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną z zachowaniem przepisów ustawy oraz zgodnie z celami 
stowarzyszenia. Do działalności odpłatnej stowarzyszenia "Dać Pomoc" należy:
PKD 4939Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. W ramach tej działalności, stowarzyszenie 
może organizować dowóz do różnego typu placówek rehabilitacyjnych na zabiegi lecznicze, fizjoterapeutyczne, edukacyjne, 
terapeutyczne. Do działalności nieodpłatnej stowarzyszenia "Dać Pomoc" należy: PKD 8690A - działalność fizjoterapeutyczna. W 
ramach tej działalności stowarzyszenie może prowadzić zajęcia indywidualne lub zespołowe w takich dziedzinach jak : 
diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.
PKD 8690E - - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana. Działalność ta związana jest z 
prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia, działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, działalność w zakresie zdrowia 
psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów. W 2018r. Stowarzyszenie "Dać Pomoc" realizowało zadanie 
publiczne pn.Gimnastyka mózguII oraz zadanie "Niepokorne i coraz silniejsze, czyli rehabilitacja amazonek z powiatu 
kościańskiego". Gimnastyka mózgu to program ukierunkowany na rozwój ruchowy a także program aktywizacji układu 
nerwowego oraz uwalnianie od stresu. Ćwiczenia po mastektomii mają pomóc kobiecie po operacji powrócić do sprawności 
ruchowej. W programie wzięło udział 15 kobiet po mastektomii. Zajęcia terapeutyczne prowadzono przez doświadczonego 
terapeutę w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 60 minut. Cały cykl obejmował 10 
spotkań. Życie po mastektomii wymaga psychicznego uporania się z faktem straty piersi i pokonania bólu oraz dolegliwości 
związanych z operacją. Pierwsze tygodnie to nauka cierpliwości.
PKD 8899Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana. W ramach tej działalności 
stowarzyszenie może prowadzić pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci młodzieży, działalność prewencyjną przeciwko 
przemocy wobec dzieci, działalność społeczną sąsiedzką i lokalną, działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu 
funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej. W ramach zadań zleconych przez administrację 
samorządową, stowarzyszenie prowadziło "Białe Soboty V" - bezpłatne badania wad postawy oraz konsultacje specjalistyczne 
dla uczniów przedszkoli i szkół podstawowych miasta Kościana. Zgodnie z założeniem, zostały przeprowadzone badania 
specjalistyczne, podczas których wykryto nieprawidłowości w postawie uczniów szkoły podstawowej. Podczas indywidualnych 
konsultacji z fizjoterapeutą udzielano wskazówek na temat dalszego postępowania w kierunku wykrytych wad postawy oraz 
korzyści wynikających ze zdrowego stylu życia. Osiągnięto w ten sposób cel: profilaktyka wad postawy u dzieci uczęszczających 
do szkół podstawowych. Ponadto poprzez realizację programu zwrócono uwagę na problem wad postawy u dzieci realizujących 
obowiązek szkolny. W ramach zadania przebadano 100 dzieci. Wszystkie z zamierzonych celów realizacji zadań publicznych 
zostały osiągnięte. Jednostka wspierała również finansowo osoby fizyczne dokonując pokrywania kosztów zakupu artykułów 
medycznych, pomocy do prowadzenia terapii zajęciowej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną jak również opłacania 
specjalistycznych zabiegów rehabilitacyjnych i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
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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

Pozostała działalność w zakresie profilaktyki i 
promocji zdrowia, działalność w dziedzinie 
terapii logopedycznej, działalność w zakresie 
zdrowia psychicznego świadczona przez 
psychologów i psychoterapeutów. 
Wielozakresowa współpraca z rodziną poprzez 
udzielanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dzieciom, młodzieży i rodzicom. 
Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w 
zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym 
dzieci, młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, 
zachowaniami  dysfunkcyjnymi, 
niepełnosprawnych, zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin; 
o działania na rzecz środowiska lokalnego, np. 
współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami oraz organizacjami działającymi na 
rzecz społeczności, współpraca z rodzicami ( 
opiekunami prawnymi) w celu kontynuacji w 
środowisku rodzinnym podjętych działań, oraz 
pomocy rodzicom ( opiekunom) w lepszym 
wykorzystaniu potencjału dziecka i ochrony go 
przed demoralizującym wpływem otoczenia. 
Udzielanie indywidualnej pomocy pedagogicznej 
i w razie potrzeby terapeutycznej w sytuacjach 
konfliktowych, kryzysach rodzinnych i szkolnych, 
itp. Odbiorcami psychologicznych i 
psychoterapeutycznych świadczeń zdrowotnych 
są: dzieci młodzież w wieku urodzenia do 18 lat, 
ich rodzice i opiekunowie.

86.90.E 66 078,00 zł

2

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

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania 
gdzie indziej niesklasyfikowana. W ramach tej 
działalności stowarzyszenie może prowadzić 
pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i 
młodzieży, działalność prewencyjną przeciwko 
przemocy wobec dzieci, działalność społeczna 
sąsiedzką i lokalną, działalność charytatywną 
polegającą na gromadzeniu funduszu lib inne 
formy wspierania finansowego w ramach 
pomocy społecznej. Stowarzyszenie aktywnie 
włącza się w organizowanie przedsięwzięć 
mające na celu pozyskiwanie środków na 
potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
Wspiera akcje organizacji koncertów oraz 
szerzenie informacji o możliwości odpisu 1% 
podatku od osób fizycznych.

88.99.Z 39 617,00 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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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) 676 072,14 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 676 072,14 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

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

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

3 ochrona i promocja zdrowia

Działalność fizjoterapeutyczna. W ramach tej 
działalności stowarzyszenie może prowadzić 
zajęcia indywidualne lub zespołowe w takich 
dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, 
fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, 
terapia ruchowa itp. w ramach tej działalności 
stowarzyszenie realizuje projekty w dziedzinie 
ochrony, promocji zdrowia i zdrowego sposobu 
życia - rehabilitacja kobiet po zabiegu amputacji 
piersi. Projekt zakłada zapewnienie kobietom 
dostęp do zabiegów usprawniających służących 
ich stanu fizycznego. Pakiet zabiegów 
leczniczych: masaż limfatyczny, wirówki kończyn 
górnych, zajęcia gimnastki leczniczej.

86.90.A 50 186,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 155 911,65 zł

2.4. Z innych źródeł 191 431,70 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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 156 387,22 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

1 W 2018r. Stowarzyszenie "Dać Pomoc w Kościanie realizowało działania finansując koszty 
leczenia, rehabilitacji i zakup środków medycznych dla osób niepełnosprawnych. Organizacja 
opłaciła koszty pobytu i żywienia w ośrodku rehabilitacyjnym oraz pobyty na turnusach 
rehabilitacyjnych. Stowarzyszenie sfinansowało koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na 
potrzeby leczenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

156 387,22 zł

1 usługi i wsparcie działań rehabilitacji dzieci i młodzieży 57 141,31 zł

2 opłacenie kosztów wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych i kosztów art. medycznych 12 135,75 zł

3 likwidacja barier architektonicznych i zakup sprzętu specjalistycznego 19 794,00 zł

4 opłacenie pobytu na leczeniu i turnusach rehabilitacyjnych 28 803,48 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 322 728,79 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 000,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

6 000,00 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

w 
tym:

218,00 zł

139 495,51 zł

0,00 zł

16 198,14 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 357 158,47 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 318 913,67 zł 156 387,22 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

318 913,67 zł 156 387,22 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

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

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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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

0 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

33 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)

56 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

56 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 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

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  OKw 
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

0,00 zł

0,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 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 0,00 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)

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

1 Gimnastyka mózgu II Gimnastyka mózgu to program 
ukierunkowany na rozwój a 
także program aktywizacji 
układu nerwowego oraz 
uwalniania od stresu.Ćwiczenia 
po mastektomii mają pomóc 
kobiecie po operacji powrócić 
do sprawności ruchowej.

Gmina Miejska Kościan 1 200,00 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

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

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

2 Niepokorne i coraz silniejsze, 
czyli rehabilitacja amazonek 
z powiatu kościańskiego

Wskazanie kobietom po 
amputacji piersi zabiegów 
rehabilitacyjnych 
dostosowanych do ich 
potrzeb.Wskazanie kobietom 
możliwości usprawniania ciała 
po zabiegu amputacji 
piersi.Zapewnie dostępu do 
informacji na temat poprawy 
jakości życia po zabiegu 
amputacji piersi oraz nauka 
umiejętności wprowadzania w 
życie zasad związanych z 
dbaniem o utrzymanie 
właściwego stanu zdrowia.

Powiat Kościański 800,00 zł

3 Białe soboty V Wykrywanie nieprawidłowości 
w postawie ciała uczniów 
przedszkoli i szkół 
podstawowych.
Profilaktyka wad postawy u 
dzieci uczęszczających do 
przedszkola i szkoły 
podstawowej.
Zwrócenie uwagi na problem 
wad postawy u dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym.

Gmina Miejska Kościan 4 000,00 zł

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

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

Adam Piątek - Prezes Stowarzyszenia 
"Dać Pomoc" Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-03
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