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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica CYBULSKIEGO Nr domu 35H Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-205 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 509-685-328

Nr faksu E-mail 
sekretariat@potrafiepomoc.o
rg

Strona www www.potrafiepomoc.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-05-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 02074765700000 6. Numer KRS 0000303590

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 Komar prezes 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

Joanna Popko Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Maciej Nastaga Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Biały Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

FUNDACJA "POTRAFIĘ POMÓC" NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WADAMI 
ROZWOJOWYMI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W 2017 ROKU

Fundacja Potrafię Pomóc (zwana dalej skrótowo FPP) w 2017 roku, w styczniu zapoczątkowała swoje 
działania apelem z prośbą o wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego na cele 
statutowe. Rozpoczęliśmy również kampanię prezentującą podopiecznych i ich apele o wsparcie Ich 1% 
podatku dochodowego.
W lutym po raz kolejny przyjęliśmy w ramach współpracy z Agencją Rynku Rolnego darowiznę rzeczową 
w postaci jabłek, które przekazaliśmy potrzebującym i instytucjom działającym w ramach ustawy o 
opiece społecznej. Kontynuowaliśmy kampanię informacyjną o wsparciu podopiecznych 1% podatku 
dochodowego. W związku z zapytaniami ze strony podopiecznych o udostępnianie danych osobowych z 
deklaracji PIT, którzy otrzymali 1% podatku od poszczególnych podatników, umieściliśmy interpretację 
GIODO w tej sprawie na profilu fb fundacja. Zapoczątkowaliśmy kampanię informacyjną w związku z 
obchodami Światowego Dnia Walki z Rakiem. Również w lutym, zostaliśmy zgłoszeni do ogłoszonego 
plebiscytu „POŻYTECZNI 2017” prowadzonego przez Gazetę Wrocławską. Pod koniec miesiąca 
obchodziliśmy Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Między innymi w tej sprawie prezentowany był 
materiał o FPP w „Paśmie zdarzeń” TVP3 w kontekście budowy domu samodzielności dla osób 
cierpiących na rzadki Zespół Pradera-Williego.
Marzec dał początek kampanii 1% we współpracy z Clear Chaneel Poland. Plakaty o naszej fundacji 
pojawiły się na wiatach przystankowych komunikacji publicznej we Wrocławiu. Również w marcu 
podjęliśmy decyzję o utworzeniu komisji rozpatrującej przyznawanie dofinansowań i w tym celu 
rozpoczęliśmy rekrutację spośród rodziców/opiekunów do składu komisji. W marcu zakończył się 
również plebiscyt „POŻYTECZNI 2017”, nasza fundacja zajęła 1 miejsce spośród 60 organizacji z 
Wrocławia i Dolnego Śląska otrzymując 18 479 głosów. Nagrodą był otrzymany voucher na produkcję 
spotu o fundacji o wartości 5 000,00 zł oraz obszerny artykuł w Gazecie Wrocławskiej o działalności 
fundacji w wydaniu o nakładzie ponad 40 000 egzemplarzy.
W kwietniu zainicjowaliśmy kampanię zbiórkową dzięki współpracy z portalem Charytatywni Allegro. 
Poprzez ten kanał informacji nasi podopieczni otrzymują             
możliwość zbiórki pieniędzy na leczenie i rehabilitację. W tym miesiącu nawiązaliśmy współpracę z 
grupą artystów działających w ramach zespołu „Improwizowane poniedziałki”. Dzięki tej współpracy, 
podczas ich spektaklów, zbierane są środki na pomoc dla podopiecznych fundacji. W kwietniu 
zapoczątkowaliśmy działalność na rzecz podopiecznych, poprzez zbiórkę pieniędzy poprzez fundację 
Siepomaga. Również w tym miesiącu media dostrzegły nasze starania, co znalazło odzwierciedlenie w 
emisjach na antenie TVP3. „INKLUZJA czyli prawo do inności” to kolejny projekt realizowany we 
współpracy z uczniami szkół gimnazjalnych. Poprzez działania uświadamiające społeczeństwo, 
zwracaliśmy uwagę na problem wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami. Pedagog 
specjalny poprzez różnego rodzaju atrybuty takie jak: laska dla niewidomego, szarfy, gogle zasłaniające 
światło, wózek dla niepełnosprawnych prowadził warsztaty z dziećmi, które korzystając ze sprzętu 
poznawały jak wygląda codzienność ich rówieśników z niepełnosprawnością. W kwietniu odbieramy 
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nagrodę podczas Gali Pożyteczni 2017 za zajęcie pierwszego miejsca w plebiscycie.  Kwiecień zamyka 
video prezentacja FPP na łamach Gazety Wrocławskiej.
Maj to miesiąc, w którym obchodziliśmy wraz z uczestnikami projektu INKLUZJA Międzynarodowy Dzień 
Walki z Dyskryminacją. W tym miesiącu rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań w ramach 
dofinansowania ze środków PFRON. W wyniku złożonej oferty FPP otrzymała na realizację zadań pod 
nazwą „Wrocław bez barier – czyli dzieci mają głos ed.2” 74 670,00 zł. W ramach projektu zaplanowano 
m.in.: bieg świadomości o chorobach rzadkich, wystawę plenerową o chorobach rzadkich, integracyjne 
spotkania dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami, konferencję na temat chorób rzadkich. W maju 
FPP otrzymała voucher na 40 h zabiegów w komorze hiperbarycznej, który rozdysponowała pośród 
podopiecznych. Równolegle z organizowanym biegiem świadomości o chorobach rzadkich we 
Wrocławiu, zorganizowaliśmy podobne wydarzenia w Poznaniu i Rzeszowie, we wszystkich 
wydarzeniach wzięło udział ponad 800 uczestników. Wsparliśmy również naszą wyjątkową 
wolontariuszkę z niepełnosprawnością podczas konkursu fundacji Kuba i przyjaciele. Nasza 
wolontariuszka mam fotograficzny talent. W maju rozmieściliśmy naszą plenerową wystawę 
informującą o chorobach rzadkich i działaniach fundacji na wrocławskich Bulwarach Xawerego 
Dunikowskiego. Koniec miesiąca rozpoczęliśmy Weekendem Świadomości o chorobach rzadkich. W 
ostatni piątek miesiąca uczestnicy biegu świadomości pokonali trasę Bulwarami Wrocławia z metą na 
wrocławskim Rynku. A ostatnia sobota pełna była zabaw i konkursów podczas happeningu w Parku 
Południowym. Podczas tej imprezy zorganizowaliśmy bieg świadomości dla dzieci. Na koniec miesiąca 
rozpoczęliśmy rekrutację dzieci na wakacyjne warsztaty integracyjne w Ośrodku Dla Wyjątkowych Dzieci 
we Wrocławiu, którego założycielem jest nasza fundacja.
W czerwcu kontynuowaliśmy wsparcie apelami o przekazanie darowizn dla podopiecznych fundacji oraz 
celebrowaliśmy obchody Światowego Dnia Cukrzycy. Nasza podopieczna z cukrzycą „typu 1” podzieliła 
się z widzami na łamach TVP3 o swojej codzienności i walce z tą ciężką chorobą.
Lipiec był miesiącem podczas którego zorganizowaliśmy Integracyjne spotkania dla dzieci zdrowych i z 
niepełnosprawnościami w Ośrodku Dla Wyjątkowych Dzieci. Projekt ten znalazł odzwierciedlenie w 
reportażu telewizyjnym w Echo24. Również w lipcu TVP3 zaprezentowała nasze działania oraz działania 
naszej wolontariuszki z niepełnosprawnością. Kontynuowaliśmy zbiórkę środków dla podopiecznych na 
portalu siepomaga.pl. Przedstawiliśmy plan wzięcia udziału w morderczych triathlonowych zawodach 
naszego Ambasadora Jacka Marciniaka, który od lat wspiera nasze działania.
W sierpniu nasze działania cieszyły się w dalszym ciągu zainteresowaniem mediów. Telewizja Echo24 
zaprezentowała nasze działania. Ogłosiliśmy konkurs dla podopiecznych p,t. „Wakacyjne zdjęcia” oraz 
zorganizowaliśmy zbiórkę dla podopiecznych w ramach projektu „Powrót do szkoły”. Kontynuowaliśmy 
działania zbiórkowe na rzecz naszych podopiecznych. Nasz Ambasador Jacek Marciniak wziął udział w 
morderczych zawodach Triathlonowych zadedykowanych naszej fundacji i jej podopiecznych. 
Utworzyliśmy grupę na naszym fanpagu „Nakręcenie pomagacze”. Dzięki zorganizowanej zbiórce dla 
naszego podopiecznego z cukrzycą typu 1, na Siepomaga.pl zebraliśmy całą kwotę 18 257,01 zł na zakup 
pompy insulinowej. Do ogłoszonego przez nas konkursu „Powrót do szkoły” włączyły się wrocławskie 
fryzjerki, które ufundowały wizytę w swoich salonach piękności. Bo rodzic dziecka z 
niepełnosprawnością ma prawo do relaksu i wypoczynku. Pod koniec sierpnia zorganizowaliśmy kolejną 
zbiórkę dla naszej podopiecznej na portalu sepomaga.pl, na której zebraliśmy 65 640,10 zł.
We wrześniu otrzymaliśmy na licytację koszulkę drużyny piłkarskiej Real Madryt i Śląska Wrocław z 
autografami piłkarzy. Ogłosiliśmy wyniki konkursu „Wakacyjne zdjęcia”. Rozdaliśmy zebrane podczas 
akcji „Powrót do szkoły” darowizny rzeczowe podopiecznym. Zorganizowaliśmy dla podopiecznych i ich 
rodzin rejs statkiem wycieczkowym po Odrze. Wzięliśmy udział w wydarzeniu sportowym w Oleśnicy 
„Festiwalu biegów rodzinnych”, podczas którego kwestowaliśmy na rzecz fundacji. Również we wrześniu 
media zaprezentowały nasze działania. Odbyło się to poprzez program reporterski „Pasmo zdarzeń” i 
„Fakty” w TVP3, w Radiu Wrocław i w Echo24. Za ich pośrednictwem poruszyliśmy między innymi 
problem z jakim borykają się rodzice/opiekunowie osób z niepełnosprawnością podczas komisji 
orzekających o niepełnosprawności. To swoisty apel o ujednolicenie systemu orzekania w Polsce. W 
tym miesiącu ogłosiliśmy ponownie nabór wolontariuszy. We wrześniu poparliśmy apel Wrocławskie 
Rady Konsultacyjnej, której członkiem jest prezes naszej fundacji, o nawiązanie dialogu w sprawach 
dotyczących asystentury dla osób z niepełnosprawnością oraz o usankcjonowanie przyjętej przez Polskę 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Propagowaliśmy informacje na łamach naszego 
profilu fb o zmianach przepisów o nauczaniu indywidualnym.
Październik rozpoczął się prezentacją w programie „Telekurier” TVP3 działań fundacji min na rzecz 
podopiecznych. Otrzymaliśmy od firmy Redkne darowiznę rzeczową w postaci m.in. mebli biurowych. 
W tym miesiącu miała miejsce również emisja materiału o fundacji w TVN Uwaga o Zespole Pradera-
Williego (PWS), którą to tematyką zajmuje się fundacja. Kontynuujemy działania informacyjne o 
potrzebie wsparcia podopiecznych FPP. Obchodziliśmy też Światowe Dni Zwierząt, zwróciliśmy uwagę 
jak ważną rolę w terapii i rehabilitacji odgrywają „bracia mniejsi” Również w tym miesiącu 
zorganizowano zbiórkę na rzecz podopiecznych na portalu siepomaga, w wyniku której zebrano 4 
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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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

112604

76

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

447,22 zł i 11 499,00 zł.
Listopad upływał jako miesiąc świadomości o cukrzycy. W tym miesiącu został zaprezentowany video 
spot o fundacji w Gazecie Wrocławskiej. TVP3 wyemitowało materiał o naszej podopiecznej, która cierpi 
na cukrzycę typu 1. Rozpoczęliśmy realizację projektu „Wchodzę w rolę” skierowanego do uczniów szkół 
i dzieci przedszkolnych. To warsztaty podczas których dzieci zdrowa poznają organoleptycznie, z jakimi 
trudnościami borykają się ich rówieśnicy z niepełnosprawnościami. Projekt realizowany ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska. W dalszym ciągu prezentujemy naszych podopiecznych 
również dzięki TVP3. W tym miesiącu nasza fundacja znalazła się w wydanym periodyku „Atlas dobrych 
praktyk”, gdzie zaprezentowano nasze osiągnięcia.
W grudniu zorganizowaliśmy wyjazdowe Mikołajki dla podopiecznych w MINIEUROLANDZIE w Kłodzku. 
Działanie to dofinansował Urząd miasta Wrocławia w ramach trybu art.19 a. Ponadto zorganizowana 
została VII Konferencja o chorobach rzadkich – „Dzieci z trisomią chormosomu 21 – Inne czy takie 
same”, w której udział wzięło ponad 340 uczestników.
Telewizja Echo24 wyemitowała materiał o naszym podopiecznym i zbiórce na jego rzecz. Na 
zakończenie projektu „Wchodzę w rolę”, nasz Ośrodek dla Wyjątkowych Dzieci odwiedzili zdrowi 
rówieśnicy integrując się i zapoznając z codziennością, z jaką mają do czynienia wychowankowie 
placówki. W ramach wspólnej inicjatywy Fundacji i Centrum Handlowego Auchan Korona rozpoczęliśmy 
akcję „ Podziel się świętami” podczas której klienci Centrum w ramach zakupów przedświątecznych 
robili zakupy dla podopiecznych fundacji. Również w grudniu w „Faktach o poranku” w TVP3, prezes 
fundacji opowiadał o działaniach fundacji.

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja finansowała 
leczenie, rehabilitację, 
sprzęt medyczny, 
rehabilitacyjny i dowozy 
na leczenie i edukację dla 
ponad 500 
potrzebujących. 
Rozdystrybuowała 
kilkadziesiąt ton owoców 
pozyskanych z Agencji 
Rynku Rolnego dla 
najbardziej 
potrzebujących rodzin 
dotkniętych 
niepełnosprawnością oraz 
organizacji pomocowych. 
Interweniowała w 
sprawach osób z 
niepełnosprawnością w 
instytucjach i urzędach. 
Fundacja przez cały. W 
ramach prowadzonego 
Ośrodka Edukacyjno-
Rehabilitacyjnego dla 
Wyjątkowych dzieci 
realizowała obowiązek 
szkolny dla ponad 20 
dzieci i młodzieży. 
Organizowała Wczesne 
Wspomaganie Rozwoju 
dla średniorocznie 43 
dzieci. Fundacja 
prowadziła kampanie 
informacyjne o prawach i 
potrzebach osób z 
niepełnosprawnością za 
pomocą telewizji (TVP, 
TVN, Echo24), radia 
(Polskie Radio, Eska) i 
prasy (Gazeta Wyborcza, 
Gazeta Wrocławska) oraz 
portali internetowych. FPP 
zdobyła 1 miejsce w 
zorganizowanym przez 
Gazetę Wrocławską 
plebiscycie POŻYTECZNI 
2017 otrzymując 18 479 
głosów wyprzedzając 60 
innych organizacji z 
Dolnego Śląska. Wygraną 
była nagroda 
przygotowania 
videoprezentacji i 
opublikowania jej na 
łamach internetowych 
Gazety Wrocławskiej. 
Ponadto Gazeta 
Wrocławska opisała 
obszernie działania 
fundacji w wersji 
papierowej gazety.

85.60.Z
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działalność charytatywnej Fundacja prowadziła 
szereg zbiórek publicznych 
na rzecz podopiecznych. 
Udostępniła swój profil na 
stronie siepomaga dla 
podopiecznych oraz 
uruchomiła profil 
charytatywni allegro, za 
pomocą którego 
podopieczni mogą 
gromadzić środki na 
leczenie i rehabilitację. 
Przekazała ponad 
kilkadziesiąt tysięcy 
kilogramów owoców dla 
rodzin dotkniętych 
niepełnosprawnością. 
Zorganizowaliśmy zbiórkę 
artykułów szkolnych w 
ramach stworzonego 
projektu "Powrót do 
szkoły", z której 
skorzystało kilku 
podopiecznych. Ponadto 
zorganizowaliśmy wraz z 
jednym z partnerów, siecią 
AUCHAN, zbiórkę paczek 
świątecznych dla 
podopiecznych. Również 
wraz z innym partnerem, 
firmą spedycyjną DPD, 
przekazaliśmy paczki 
świąteczne podopiecznym 
z Polski.

94.99.Z
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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)

ochrona i promocja zdrowia Fundacja zorganizowała 
VII Konferencję na temat 
chorób rzadkich pod 
tytułem "Dzieci z Trisomią 
chromosomu 21 - inne czy 
takie same", która 
zgromadziła ponad 340 
uczestników. Ponadto 
przeprowadziliśmy 
autorski projekt 
"Wchodzę w rolę" 
skierowany dla 
wychowanków przedszkoli 
i uczniów szkół. Polegał on 
na cyklu warsztatów z 
wykorzystaniem sprzętu 
specjalistycznego dla osób 
z niepełnosprawnością 
takim jak np. Laska osoby 
niewidomej, wózek 
inwalidzki, gogle na oczy 
symulujące wady wzroku. 
Dzieci korzystając z nich 
pod okiem naszego 
nauczyciela z Ośrodka, 
poznawały codzienność 
swoich rówieśników z 
Niepełnosprawnością. 
Finałem projektu była 
wizyta dzieci biorących 
udział w projekcie w 
prowadzonym przez 
fundację ośrodku u swoich 
rówieśników z 
niepełnosprawnością. 
Dzięki temu łamane były 
stereotypy związane z 
niepełnosprawnością, 
dzieci zawierały nowe 
znajomości i poznawały 
środowisko w jakim uczą i 
rehabilitują się dzieci z 
niepełnosprawnością. 
Fundacja zorganizowała 
wraz z jednym z 
gimnazjów wrocławskich 
projekt "Inkluzja czyli 
prawo do inności" gdzie w 
formie happeningu 
propagowała prawo osób 
z niepełnosprawnością do 
normalnego traktowania 
osób z 
niepełnosprawnością. Ich 
niezbywalne prawo do 
życia w społeczeństwie na 
równych prawach z 
osobami zdrowymi.

91.99.Z
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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) 3 319 757,05 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 235 154,52 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 55 009,24 zł

e) Pozostałe przychody 29 593,29 zł

0,00 zł

0,00 zł

85 670,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 451 480,45 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

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

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 371 048,53 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 85 670,00 zł
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0,00 zł

314 142,20 zł

111 453,94 zł

25 884,31 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 411 558,07 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)

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

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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 486 093,76 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 347 155,64 zł 2 464 812,17 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

2 705 674,34 zł 1 887 455,75 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

2 748,05 zł

0,00 zł

638 733,25 zł 577 356,42 zł

1 koszty leczenia i rehabilitacji podopiecznych 1 643 591,60 zł

2 dofinansowanie zajęć rehabilitacyjnych 210 766,42 zł

1 pomoc na leczenie i rehabilitację podopiecznych 1 643 591,60 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 21 281,59 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 529 480,18 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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.)

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)

12,0 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)

8,5 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji 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 podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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
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12,0 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)

0,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 458 558,07 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

380 005,25 zł

375 192,13 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

215,20 zł

- inne świadczenia 4 597,92 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 78 552,82 zł

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

458 558,07 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 458 558,07 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

2 000,00 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)

36 213,17 zł

58,00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

46,00 osób

12,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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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

2 000,00 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)

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 Wrocław bez barier, czyli 
Dzieci mają głos- edycja 2

Celem zadania było 
przeprowadzenie licznych 
kampanii informacyjnych o 
niepełnosprawności, spotkań 
integracyjnych, konferencji 
medycznej podczas której 
uczestnicy mogli wymienić 
doświadczenia a także 
rozszerzyć swoją wiedzę

Gmina Wrocław 74 670,00 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

9 226,50 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)

2 Wchodzę w rolę Celem zadania była prezentacja 
wśród uczniów różnych 
rodzajów niepełnosprawności a 
także wcielenie się w rolę osób 
niepełnosprawnych, poznanie 
ograniczeń z jakimi na co dzień 
spotykają się ich rówieśnicy, 
sąsiedzi. Warsztaty prowadzone 
przez instruktorów pokazały 
zdrowym dzieciom różnego 
rodzaju ograniczenia których 
doświadczają ich rówieśnicy. 
Celem działania miało być 
również uwrażliwienie osób 
zdrowych na potrzeby osób z 
niepełnosprawnościami.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

4 000,00 zł

3 Wolontariat rodzinny- od 
seniora do juniora

Celem zadania było 
przeprowadzenie warsztatów 
dla pełnosprawnych 
wolontariuszy w zakresie 
pogłębienia wiedzy o 
potrzebach i sposobach pomocy 
osobom niepełnosprawnym. W 
warsztatach wzięły udział całe 
rodziny, aby poprzez edukację i 
zabawę budować 
społeczeństwo wrażliwe na 
drugiego (niepełnosprawnego) 
człowieka.

Gmina Wrocław 3 402,00 zł

4 Elfy Mikołaja Potrafią 
Pomóc!

Celem zadania było 
zorganizowanie wyjazdu dzieci 
niepełnosprawnych wraz z 
rodzeństwem do Minieurolandu 
w Kłodzku, podczas którego 
również i one, które na codzień 
toczą walkę o lepsze jutro 
mogły poczuć magię świąt, 
spotkać się z Mikołajem i 
spędzić przedświąteczny czas 
bez trosk dnia codziennego.

Gmina Wrocław 2 772,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

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

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

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

organizacji

Adam Komar- prezes zarządu
14.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Potrafię Pomóc Sp. z o.o. 53-609 Wrocław, ul.Fabryczna 14D 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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