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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. KONIN

Powiat M. KONIN

Ulica SZPITALNA Nr domu 43 Nr lokalu 

Miejscowość KONIN Kod pocztowy 62-504 Poczta KONIN Nr telefonu 63 2442255

Nr faksu 63 2442255 E-mail 
fundacja@mielnica.org.pl

Strona www www.mielnica.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2011-11-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00139744200000 6. Numer KRS 0000035780

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

Danuta Czarnecka Członek Zarządu TAK

Maria Janowska Członek Zarządu TAK

Jan Jastzębski Członek Zarządu TAK

Mirosława Perczyńska 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

Elżbieta Siudaj-Pogodska Członek Komisji Kontroli 
i Nadzoru

TAK

Jan Pogodski Członek Komisji Kontroli 
i Nadzoru

TAK

Józef Rybacki Członek Komisji Kontroli 
i Nadzoru

TAK

Michał Hałas Członek Komisji Kontroli 
i Nadzoru

TAK

FUNDACJA "MIELNICA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem fundacji jest wszechstronna działalność na rzecz propagowania idei 
rehabilitacji dzieci i młodzieży, promocja i realizacja różnych form 
kompleksowej rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych i 
młodzieżowych obozów rehabilitacyjnych oraz wczesnej rehabilitacji 
małego dziecka.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Podstawowymi zadaniami Fundacji są:
- rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Mielnicy, z 
przystosowaniem go dla potrzeb osób z ciężkim kalectwem narządu 
ruchu,
- organizowanie obozów rehabilitacyjnych  dla dzieci i młodzieży z ciężkim 
kalectwem narządu ruchu, z zachowaniem zasad integracji i udziału 
młodzieży niepełnosprawnej,
- prowadzenie badań z zakresu rehabilitacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem integracyjnych obozów rehabilitacyjnych i wczesnej 
rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem,
- udzielanie pomocy młodzieży niepełnosprawnej w przygotowaniu 
zawodowym, zgodnie z własnymi aspiracjami i uzyskaniu miejsca pracy 
przystosowanego do rodzaju i stopnia kalectwa,
- organizowanie różnych form rekreacji dla osób niepełnosprawnych,
- przybliżanie społeczeństwu humanitarnych i ekonomicznych zasad 
kompleksowej rehabilitacji,
- realizacja filmów, organizowanie wystaw fotograficznych i przeglądów 
filmowych poświęconych rehabilitacji oraz prowadzenie działalności 
wydawniczej,
- promocja najnowocześniejszych osiągnięć technicznych i 
organizacyjnych służących rehabilitacji dzieci i młodzieży,
- organizowanie współpracy międzynarodowej dla wymiany doświadczeń 
w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja Mielnica działa od 1988r., przedmiotem podstawowej działalności jest kompleksowa 
rehabilitacja społeczna, zawodowa oraz medyczna osób niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. fundacja prowadziła 5 
jednostek samodzielnie bilansujących się:

1. Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica w Koninie, ul. Zagórowska 3a - prowadzi działalność 
dla 55 uczestników. Codziennie od poniedziałku do piątku z zajęć korzysta 55 osób niepełnosprawnych 
z terenu miasta Konina oraz okolic. Realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej 
zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do 
samodzielnego i aktywnego życia. Warsztat Terapii Zajęciowej w Koninie jest formą działalności 
nieodpłatnej, współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i Miasta Konina dzięki wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej gm. Skulsk - prowadzi działalność dla 30 uczestników z 
terenu gminy Skulsk oraz okolicznych gmin. WTZ realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, 
zawodowej i medycznej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, 
niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia. Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej jest 
formą działalności nieodpłatnej. Współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatu Konińskiego dzięki wsparciu Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Koninie.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka przy ul. Zagórowskiej 3a w Koninie - 
jest placówką pobytu dziennego i obejmuje opieką 36 uczestników. Uczestnicy Domu to mieszkańcy 
Powiatu Konin (z gmin: Golina, Krzymów, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto) oraz miasta Konina. 
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Podstawowym i nadrzędnym celem placówki jest umożliwienie uczestnikom pełnienia różnorodnych ról 
społecznych i zapewnienie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Środowiskowy Dom 
Samopomocy jest formą działalności nieodpłatnej. Współfinansowany jest ze środków Wojewody 
Wielkopolskiego w dyspozycji Powiatu Konińskiego dzięki wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie.

4. Zakład Produkcyjno-Handlowy Fundacji Mielnica Zakład Pracy Chronionej w Koninie przy ul. Kaliskiej 
15 w Koninie - zajmuje się produkcją, handlem i usługami w branży odzieży roboczej. Na dzień 31 
grudnia 2013r. zatrudnialiśmy 44 osoby; 34 kobiety i 10  mężczyzn. Wszystkie osoby posiadają 
orzeczenie o niepełnosprawności. Wśród  całej załogi aż 91 %  to osoby ze znaczną i umiarkowaną 
niepełnosprawnością. Ponad  55 %  pracowników  to osoby chore psychicznie, z epilepsją, 
upośledzeniem umysłowym. W przeliczeniu na osoby: 6 osób  posiada  znaczny stopień 
niepełnosprawności, 34 osoby stopień umiarkowany, 4 osoby stopień lekki. Nasz zakład jako nieliczny w 
kraju, może udzielać ulg we wpłatach na PFRON spełniając wymagany wskaźnik zatrudnienia – 30% 
osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz zaliczanych do 
stopnia umiarkowanego niewidomych, psychicznie chorych lub upośledzonych umysłowo, z epilepsją 
oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Wymagany wskaźnik przekraczamy trzykrotnie! Zakład 
jest formą działalności gospodarczej.

5. Ośrodek Rehabilitacji Fundacji Mielnica, ul. Szpitalna 43 w Koninie - NZOZ prowadzi szeroką 
działalność w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej dzieci i dorosłych. W roku 2013 finansowanie 
Ośrodka w ramach NFZ pozwoliło na przyjęcie 597 pacjentów i wykonanie dla nich 25928 zabiegów 
fizykoterapeutycznych. Prowadziliśmy rehabilitację ruchową dla dzieci niepełnosprawnych o różnym 
stopniu niepełnosprawności. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów rehabilitacji w zakresie metod 
neurofizjologicznego usprawniania ruchowego. Rehabilitacja ambulatoryjna dla dorosłych obejmowała 
zabiegi w zakresie fizykoterapii, hydroterapii, masażu suchego i ćwiczeń leczniczych. Prowadziliśmy 
rehabilitację w domu chorego, dojeżdżając do obłożnie chorych z chorobami neurologicznymi na 
terenie powiatu konińskiego. Prowadziliśmy zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy. 
Promowaliśmy zasady zdrowego trybu życia prowadząc konsultacje rehabilitacyjne na różnego rodzaju 
imprezach dla mieszkańców Konina: między innymi II Letni Festyn (patronat Prezydent Miasta Konina i 
PFRON) 25 maja 2013 roku w Gimnazjum nr 2 w Koninie. W 2013 roku kontynuujemy przyjęcia 
pacjentów w Przychodni Rehabilitacyjnej w Mielnicy Dużej. Przyjęcia pacjentów realizujemy w 
godzinach dopołudniowych i popołudniowych 5 godzin dziennie. Stwarza to możliwość skorzystania z 
zabiegów większej ilości ludzi aktywnych zawodowo. W roku 2013 przyjęto 210 pacjentów i wykonano 
dla nich 8400 zabiegów fizykoterapeutycznych.

Oprócz działalności w/w jednostek FUNDACJA MIELNICA prowadziła:

- Klub Środowiskowy Fundacji Mielnica działa od 2000r. Celem Klubu jest prowadzenie zajęć dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta i powiatu Konin. Siedzibą Klubu są pomieszczenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka Fundacji Mielnica przy ulicy 
Zagórowskiej 3a, które mieszczą się w budynku przekazanym Fundacji Mielnica przez Zarząd Miasta 
Konina. Zajęcia w Klubie Środowiskowym umożliwiają wykorzystanie dobrze wyposażonej bazy 
lokalowej przez osoby niepełnosprawne popołudniami. Klub Środowiskowy Fundacji Mielnica działał 
zgodnie z ofertą 5 x w tygodniu od 15.00 do 18.00 z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipca i 
sierpnia). Zajęcia w Klubie Środowiskowym Fundacji Mielnica obejmują różnorodne, formy terapii 
indywidualnej i grupowej: zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia aktywizujące oraz mają zapewnioną 
opiekę fizjoterapeutyczną. Klub Środowiskowy Fundacji Mielnica jest współfinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych Konkurs nr 
11. Klub jest formą działalności nieodpłatnej.

- Ośrodek Szkoleniowy Fundacji Mielnica (organizowanie kursów podstawowych i doskonalących dla 
instruktorów terapii zajęciowej). Ośrodek Szkolenia Fundacji Mielnica zajmujący się doskonaleniem 
instruktorów terapii zajęciowej powstał w 1994 r. Prowadzimy kursy podstawowe i doskonalące dla 
instruktorów terapii zajęciowej. Obejmują zagadnienia z dziedziny psychologii, pedagogiki, socjologii 
ogólnej, rehabilitacji oraz anatomii, fizjologii pracy. Zajęcia praktyczne to zapoznanie słuchaczy z 
metodyką pracy Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji Mielnica w Mielnicy Dużej. Kursy są formą 
działalności odpłatnej.

Poza wymienionymi rodzajami działalności w 2013 roku realizowaliśmy projekty:
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- Biwak dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi jest organizowany w okresie letnim w 
Gospodarstwie Agroturystyczno-Pomocniczym Fundacji Mielnica położonym w Nadgoplańskim Parku 
Krajobrazowym, na skraju lasu, blisko jeziora Gopło. Biwak jest jedyną formą wypoczynku z jakiej 
rodzice mogą skorzystać. Nie jest to tylko odpoczynek, ale również zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci 
oraz spotkania seminaryjne z różnymi specjalistami czyli nauka dla rodziców. Biwak współfinansowany 
jest ze środków Wojewody Wielkopolskiego oraz Powiatu Konińskiego (środki PFRON) dzięki wsparciu 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, jest formą działalności nieodpłatnej.

- Piknik Integracyjny „Piłka na Plaży”. Projekt obejmuje organizację – rozgrywek w piłce plażowej 
siatkowej osób niepełnosprawnych. Miejscem rozgrywek jest plaża nad jeziorem Gopło w Mielnicy 
Dużej w miesiącu czerwcu. Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu powiatu konińskiego. Piknik 
współfinansowany jest ze środków Powiatu Konińskiego (środki PFRON), jest formą działalności 
nieodpłatnej.

- Turnusy Rehabilitacyjne – w sezonie letnim 2013 roku Fundacja Mielnica zorganizowała dwa turnusy 
rehabilitacyjne w terminach 01-21 lipca 2013r. oraz 22 lipca - 04 sierpnia 2013r. Turnusy odbyły się w 
Zespole Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie gm. Ostrowite. Rano prowadzone były 
zajęcia terapeutyczne i rehabilitacja. Po śniadaniu obowiązkowo gimnastyka poranna. Popołudniami 
również zajęcia terapeutyczne oraz rehabilitacja. Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacja podczas 
turnusów prowadzone były przez wychowawców i fizjoterapeutów przy wsparciu wolontariuszy. Nie 
zabrakło również wyjść nad pobliskie jezioro. Integracja sprzyjała wspólnej pracy, wypoczynku i zabawie 
podczas całego pobytu. Wieczorami wspólne zajęcia: dyskoteki, ogniska, kalambury, konkursy itp. Z 
wypoczynku podczas akcji letniej podczas dwóch turnusów skorzystało 69 osób niepełnosprawnych 
młodzieży i dorosłych z terenu całej Polski. Turnusy rehabilitacyjne są formą działalności odpłatnej.

- Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka - Abilimpiada, której 
organizatorem jest Fundacja Mielnica. Dnia 12 października 2013r. odbyła się kolejna siedemnasta 
edycja tej imprezy. Dzięki dotacji PFRON mieliśmy możliwość: integracji osób niepełnosprawnych z 
terenu Wielkopolski poprzez: promocję umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych; szerzenie 
wiedzy na temat niepełnosprawności; rozwijanie umiejętności zawodowych i społecznych w atmosferze 
współzawodnictwa; pokazanie społeczeństwu w tym pracodawcom, jakże często, ukrytych talentów 
osób niepełnosprawnych. Uczestnicy Abilimpiady brali udział w kilkunastu konkurencjach 
indywidualnych m.in.: malarstwo, malowanie na szkle, ozdabianie techniką decoupage, kartki 
okolicznościowe, bukiet kwiatów z bibuły, haft, krawiectwo, bukieciarstwo, gastronomia i umiejętności 
informatyczne oraz w ramach konkursu na najlepszą prezentację drużyny. Podczas Abilimpiady odbywa 
się wiele ciekawych imprez towarzyszących, które to wypełniają wolny czas uczestników. Abilimpiadę 
zamyka wystawa prac, które powstały podczas imprezy oraz uroczyste rozdanie nagród i dyplomów. 
Miłą tradycją stał się fakt, iż nagrody i dyplomy podczas Abilimpiady otrzymują  wszyscy uczestnicy, bez 
względu na zajęte miejsce. W imprezie brało udział 18 drużyn w tym 84 osoby niepełnosprawne z 
terenu Wielkopolski, byli to reprezentanci WTZ, ŚDS, DPS, ZPCH. Łączna ilość osób uczestniczących w 
Abilimpiadzie to 170 osób. Abilimpiada współfinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, jest formą 
działalności nieodpłatnej.

- Świetlica Integracyjna stworzona została we współpracy z Samorządem Gminy Skulsk, by 
przeciwdziałać nietolerancji, sytuacjom wykluczenia i alienacji wśród dzieci i młodzieży. 
Skonfrontowanie dzieci zdrowych i sprawnych z niepełnosprawnością, słabością ich rówieśników to 
podjęcie walki z funkcjonującymi w społeczeństwie stereotypami myślowymi. Świetlica Integracyjna 
umożliwiła podopiecznym realizację potrzeb intelektualnych, emocjonalnych i społecznych, z 
uwzględnieniem ich zainteresowań i możliwości. Zajęcia świetlicowe odbywały się przez dwa miesiące 
(listopad-grudzień) w trzech salach budynku po byłej szkole podstawowej w Zygmuntowie, po 
przeprowadzonym tam remoncie mającym na celu usunięcie barier architektonicznych. Łącznie odbyło 
się dziesięć spotkań, z których każde obejmowało trzy godziny zegarowe zajęć, w tym siedem spotkań 
regularnych odbywających się co czwartek i trzy dodatkowe: spotkanie konsultacyjne z dziećmi 
uczęszczającymi do świetlicy i ich rodzicami, zabawa andrzejkowa, świąteczne spotkanie ze św. 
Mikołajem. Objętych opieką było piętnaścioro dzieci w przedziale wiekowym od pięciu do trzynastu lat. 
Średnia frekwencja to dwanaście osób na zajęciach. Dzieci uczestniczyły w zajęciach tematycznych: 
plastycznych, edukacyjnych, technicznych oraz socjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych. Projekt jest 
formą działalności nieodpłatnej.
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)
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Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- Aktywność Szansą Na Samodzielność -  prowadzenie zajęć aktywizujących dla niepełnosprawnych 
mieszkańców Gminy Rychwał. Osoby niepełnosprawne z Gminy Rychwał korzystały z zajęć 
terapeutycznych, dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej m.in. treningów umiejętności oraz z 
zakresu terapii zajęciowej: muzykoterapii, arteterapii oraz poradnictwa (taką możliwość miały również 
rodziny osób niepełnosprawnych). Uczestniczyły również w zajęciach rehabilitacyjnych - kinezyterapii, 
gimnastyki korekcyjnej i zajęciach sportowych głównie bocci. Zorganizowano także wyjścia na basen. 
Projekt realizowany był w okresie od 10.04.2013r do 05.07.2013r. współfinansowany był ze środków 
Gminy Rychwał, był formą działalności nieodpłatnej.

- Prowadzenie Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych z Powiatu Konińskiego – Chcemy być 
Samodzielni - osoby niepełnosprawne z Powiatu Konińskiego korzystały z zajęć terapeutycznych w tym 
treningów umiejętności życia społecznego (treningi kulinarne) i umiejętności interpersonalnych oraz 
umiejętności spędzania wolnego czasu. Z zajęć skorzystało 14 osób niepełnosprawnych z terenu 
Powiatu Konińskiego. Projekt realizowany w okresie od 15 października 2013r. do 13 grudnia 2013r. 
współfinansowany był ze środków Powiatu Konińskiego, był formą działalności nieodpłatnej.

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana

94.99.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostała pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana

88.99.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla 
osób w podeszłym 
wieku i osób 
niepełnosprawnych

88.10.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 5
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 6,030,590.95 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,404,050.47 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 125,390.77 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 3,501,130.07 zł

d) Przychody finansowe 19.64 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana

94.99.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane

85.59.B

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

14.12.Z Produkcja odzieży roboczej

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

Druk: MPiPS 6
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0.00 zł

218,035.82 zł

1,892,610.40 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 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

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 42,663.98 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 29,518.36 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 XVII Ogólnopolska Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka 
- ABILIMPIADA, Konin 12 października 2013r.

5,757.68 zł

2 Zakup samochodu (busa) do przewozu osób niepełnosprawnych podopiecznych Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Mielnicy Duzej

10,000.00 zł

3 Leczenie i rehabilitacja podopiecznych Fundacji Mielnica (konta indywidualne) 13,760.68 zł

1 Fundacja Mielnica - cele statutowe 15,757.68 zł

2 Na leczenie i rehabilitację dla podopiecznych Fundacji Mielnica - konta indywidualne 13,760.68 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 67,505.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,110,646.22 zł

Druk: MPiPS 7



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 72,391.78 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 5,763.98 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 1,537.34 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5,946,267.65 zł 15,757.68 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

2,331,658.69 zł 15,757.68 zł

119,626.79 zł 0.00 zł

3,494,982.17 zł

0.00 zł

0.00 zł

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 6,149.36 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

19,126.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 8



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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

95.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

81.0 etatów

62.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

22.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

22.00 osób

Druk: MPiPS 9



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2,491,232.48 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2,386,975.01 zł

1,823,010.04 zł

- nagrody

- premie

56,167.99 zł

386,937.42 zł

- inne świadczenia 120,859.56 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 104,257.47 zł

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

87,751.88 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 22,270.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 65,481.88 zł

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

16,505.59 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)

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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,185.29 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

11.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

7.00 osób

4.00 osób

Druk: MPiPS 10



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Zarząd Fundacji Mielnica oraz Komisja Kontroli i Nadzoru 
pracują społecznie.

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 Biwak dla rodziców z dziećmi 
niepełnosprawnymi

organizacja wypoczynku Starostwo Powiatowe Konin 8,000.00 zł

2 Piknik Integracyjny "Piłka na 
Plaży"

Organizacja imprezy sportowej 
dla osób niepełnosprawnych 
rozgrywek w piłce plażowej - 
siatkowej

Starostwo Powiatowe Konin 3,300.00 zł

3 Aktywność Szansą na 
Samodzielność

Prowadzenie zajęć 
aktywizujących dla 
mieszkańców Gminy Rychwał

Gmina Rychwał 3,500.00 zł

4 Prowadzenie Rehabilitacji 
dla Osób 
Niepełnosprawnych z 
Powiatu Konińskiego - 
Chcemy być Samodzielni

Prowadzenie zajęć 
terapeutycznych, umiejętności 
życia społecznego i 
interpersonalnego

Starostwo Powiatowe Konin 10,000.00 zł

5 Warsztat Terapii Zajęciowej 
Fundacji Mielnica w Koninie

Prowadzenie WTZ dla 55 
podopiecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 
Koninie, Urząd Miasta Konina - 
środki PFRON i Miasta Konina

944,333.00 zł

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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

5,525.00 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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

6 Warsztat Terapii Zajęciowej 
Fundacji Mielnica w Mielnicy 
Dużej gm. Skulsk

Prowadzenie WTZ dla 30 
podopiecznych

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie, Starostwo 
Powiatowe Konin - środki PFRON i 
Powiatu Konińskiego

499,175.40 zł

7 Środowiskowy Dom 
Samopomocy im. Doktora 
Piotra Janaszka Fundacji 
Mielnica w Koninie

Prowadzenie ŚDS dla 35 
podopiecznych

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie, Starostwo 
Powiatowe Konin - środki Wojewody 
Wlkp.

424,302.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Klub Środowiskowy Fundacji 
Mielnica

Zwiększenie samodzielności i 
zaradności życiowej osób 
niepełnosprawnych poprzez: 
prowadzenie zajęć 
socjoterapeutycznych, 
aktywizujących i zajęć z 
fizjoterapeutą

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

132,260.00 zł

2 XVII Ogólnopolska Olimpiada 
Umiejętności Osób 
Niepełnosprawnych im. 
Doktora Piotra Janaszka - 
ABILIMPIADA, Konin 12 
października 2013r.

Integracja osób 
niepełnosprawnych z terenu 
Wielkopolski poprzez: promocję 
umiejętności zawodowych i 
społecznych w atmosferze 
współzawodnictwa

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

20,000.00 zł

3 Biwak dla rodziców z dziećmi 
niepełnosprawnymi

Organizacja wypoczynku 
połączonego z zajęciami 
seminaryjnymi dla rodziców 
oraz zajęciami terapeutycznymi 
i rehabilitacyjnymi dla dzieci

Wojewoda Wielkopolski 7,000.00 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Danuta Czarnecka, Maria 
Janowska, Jan Jastrzębski, 
Mirosława Perczyńska
Konin, dn. 14.07.2014r.

Data wypełnienia sprawozdania
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