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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. EUGENIUSZA 
HORBACZEWSKIEGO

Nr domu 24 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 54-130 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 509-685-328

Nr faksu E-mail 
sekretariat@potrafiepomoc.org

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

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

Ryszard Kuczyński 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)

- powołanie i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno- edukacyjnego dla 
dzieci niepełnosprawnych, 
- pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, 
- ochrona i promocja zdrowia, 
- nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 
- działalność charytatywna, 
- promocja i organizacja wolontariatu, 
- wszechstronna działalność w zakresie ochrony i ratowania zdrowia i życia 
dzieci niepełnosprawnych z chorobami rozwojowymi

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
• Pomoc w organizowaniu warsztatów i kursów, które umożliwią ludziom 
zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji
• zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie wiedzy o osobach 
niepełnosprawnych
• współpracę z administracją publiczną i samorządem lokalnym
• współpracę z instytucjami doradztwa zawodowego i poradnictwa 
psychologiczno- pedagogicznego
• organizowanie spotkań i pogadanek terapeutycznych na tematy 
związane 
z problemami osób niepełnosprawnych
• podejmowanie inicjatyw proekologicznych
• prowadzenie działalności wydawniczej
• organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, w tym 
organizowanie festiwali, festynów, konkursów i innych imprez publicznych
• organizowanie wypoczynku wakacyjnego i zimowego, czasu wolnego, 
imprez sportowo- rekreacyjnych
• wspieranie przedsiębiorczości młodzieży
• organizowanie zbiórek, kwest pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą
• pozyskiwanie sponsorów
• promocja, wspieranie wolontariatu, w tym w środkach masowego 
przekazu
• współpracę z pokrewnymi organizacjami pozarządowymi w kraju i 
zagranicą
• tworzenie bazy informacyjnej dotyczącej działalności fundacji
• działania informacyjne i promocyjne fundacji

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2019 roku liczba podopiecznych Fundacji „Potrafię Pomóc” wzrosła o 87 osób, pod koniec roku mieliśmy aktywne 642 
subkonta. Ze wsparcia Fundacji korzystały dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, które na 
subkontach gromadzą fundusze na rehabilitację, leczenie, zabiegi czy operacje. Podopiecznych wspierają między innymi osoby, 
które przekazują na rzecz Fundacji swój 1% podatku. Ponadto Fundacja „Potrafię Pomóc” we współpracy z fundacją SiePomaga 
zorganizowała też  13 zbiórek dla naszych podopiecznych na rehabilitację, operacje czy sprzęt medyczny. Ponad 1 500 osób 
zdecydowało się przekazać darowizny na rzecz indywidualnych podopiecznych i na cele statutowe Fundacji.

W 2019 roku Fundacja „Potrafię Pomóc” zrealizowała projekty, na łączną kwotę ponad 350 000,00 zł i 10 000,00 euro przy 
wsparciu między innymi Gminy Wrocław, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej we Wrocławiu czy C&A Foundation.

Kontynuowaliśmy też akcję Nakretkowo.pl – w ciągu roku udało nam się uzbierać 29 i pół tony nakrętek, których równowartość 
sfinansowała leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych oraz cele statutowe Fundacji.

Dołączyliśmy do akcji Rossmann Polska “Pomagamy jak umiemy” i dzięki temu otrzymaliśmy produkty pielęgnacyjne na łączną 
kwotę ponad 35 615,00 zł.

W 2019 roku zorganizowaliśmy dwie konferencje naukowe, w których udział wzięło ponad 600 uczestników. 

W maju we Wrocławiu odbyła się konferencja i warsztaty “Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych. Od dzieciństwa do 
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dorosłości” przygotowana we współpracy z prof. Remigiuszem Kijakiem. Była to pierwsza konferencja przełamująca tabu i 
stereotypy dotyczące seksualności osób z niepełnosprawnościami, która zgromadziła najlepszych ekspertów zajmujących się od 
wielu lat tym tematem. Konferencja ta była pierwszą z cyklu konferencji o seksualności osób z niepełnosprawnościami.
W październiku we współpracy z prof. Kijakiem zorganizowaliśmy konferencję “Osoby z chorobami rzadkimi - leczenie, 
rehabilitacja, edukacja. Seksualność osób z chorobami wrodzonymi i chorobami przewlekłymi prowadzącymi do 
niepełnosprawności. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób 
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Gminy Wrocław - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. 
28 lutego rozpoczęła działalność Fundacja „Potrafię Pomóc” Oddział w Rzeszowie, która zorganizowała dwa Kongresy Organizacji 
Pozarządowych oraz pierwsze rzeszowskie Targi Organizacji Pozarządowych. 
I Kongres Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie miał miejsce 6 kwietnia. Wydarzenie Patronatem Honorowym objął 
Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc. Udział w kongresie wzięło prawie 80 osób - przedstawiciele niemal 70 
rzeszowskich organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i 
Urzędu Miasta Rzeszowa. W czasie kongresu, Adam Komar, prezes Fundacja Potrafię Pomóc ogłosił też I plebiscyt „Rzeszów bez 
Barier”, który ma na celu wyróżnienie najważniejszych inicjatyw wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, z 
niepełnosprawnościami w stolicy województwa podkarpackiego.
I Targi Organizacji Pozarządowych z Rzeszowa miały miejsce 22 czerwca 2019 r., podczas cyklicznego, rzeszowskiego wydarzenia 
kulturalnego „WSCHÓD KULTURY – EUROPEJSKI STADION KULTURY”. Wydarzenie zorganizowane zostało dzięki środkom 
pochodzącym z budżetu miasta Rzeszowa. 

7 listopada oddział rzeszowski Fundacji zorganizował na Uniwersytecie Rzeszowskim II Kongres Organizacji Pozarządowych z 
Rzeszowa pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca oraz pod Patronatem Naukowym Zakładu 
Badań Niepełnosprawnością Intelektualną. Inicjatywa ta miała na celu pomoc w nawiązaniu współpracy i wymianę informacji 
pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Rzeszowa. W czasie II Kongresu Organizacji Pozarządowych z Rzeszowa odbyło się 
uroczyste wręczenie Certyfikatów "Rzeszów bez barier".

Ogłoszony w Rzeszowie plebiscyt „Rzeszów bez barier” był kontynuacją plebiscytu „Wrocław bez barier” organizowanego we 
Wrocławiu z inicjatywy Bartłomieja Skrzyńskiego, który ma na celu uhonorowanie inicjatyw, działań i przedsięwzięć, które 
przyczyniły się lub przyczyniają się do rozwoju systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami we Wrocławiu. Fundacja 
„Potrafię Pomóc” ten plebiscyt w stolicy Dolnego Śląska w 2019 roku organizowała po raz drugi.

W 2019 roku przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne „Wchodzę w rolę” dla ponad 5 000 dzieci z wrocławskich i rzeszowskich 
szkół i przedszkoli. Warsztaty m.in. pozwalają dzieciom zmierzyć się z barierami, na które natykają się osoby z różnymi 
niepełnosprawnościami, uczą, jak zaproponować pomoc i jak pomóc, a także wpajają zasady savoir-vivre ’u wobec osób z 
niepełnosprawnościami.
Warsztaty we Wrocławiu realizowane były w ramach projektu “Wrocław bez barier, czyli dzieci mają głos edycja czwarta”, na 
które przyznano nam przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu 79 450 zł. W stolicy Dolnego Śląska 
przeprowadziliśmy ponad 100 warsztatów, w których udział wzięło 2603 dzieci z wrocławskich szkół i przedszkoli.
Oddział rzeszowski warsztaty przeprowadził dzięki wsparciu z programu "C&A together" - charytatywnego programu 
międzynarodowej Fundacji C&A Foundation, odwiedzając 20 przedszkoli i szkół podstawowych na terenie województwa 
podkarpackiego i przeprowadzając 118 zajęć, w których wzięło 2657 uczniów. 

W lipcu 2019 zorganizowaliśmy pierwsze półkolonie dla dzieci z niepełnosprawnością znaczną i sprzężeniami, mieszkających we 
Wrocławiu lub uczących się we wrocławskich placówkach, których rodzice są czynni zawodowo. Zajęcia były bezpłatne. Odbyły 
się dwa turnusy: od 1 do 15 lipca i od 16 do 31 lipca. W sumie udział wzięło 72 uczestników. Wakacyjne półkolonie 
organizowaliśmy w ramach powierzonej realizacji zadania publicznego przez Urząd Miasta Wrocław. 

Przy współpracy z Gminą Wrocław uruchomiliśmy również pierwsze wrocławskie Mieszkanie Opieki Wytchnieniowej dla osób z 
głęboką niepełnosprawnością, które wcześniej – dzięki pomocy darczyńców, m.in. Nokia Technology Center Wrocław, Fundacja 
wyremontowała, wyposażyła i dostosowała do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dzięki współfinansowaniu projektu 
przez Gminę Wrocław, dla beneficjentów całodobowa opieka jest bezpłatna. W 2019 roku z wytchnienia skorzystało 20 rodzin 
w formule tygodnia lub dwóch pobytu swoich bliskich z niepełnosprawnością w mieszkaniu wytchnień. 
By osoby potrzebujące wsparcia mogły się dowiedzieć o opiece wytchnieniowej, przez dwa tygodnie na ekranach wrocławskich 
tramwajów i autobusów można było oglądać informacyjną kampanię społeczną Fundacji „Potrafię Pomóc” i MPK Wrocław, 
dotyczącą Mieszkania Opieki Wytchnieniowej. 

W 2019 roku pracowaliśmy również nad zwiększeniem świadomości społecznej odnośnie niepełnosprawności i chorób rzadkich 
m.in. próbując zainteresować tymi tematami media oraz korzystając z bezpłatnego czasu antenowego dla OPP w mediach 
publicznych. Spot przygotowany w ramach kampanii społecznej "To nie jest bajka", dotyczący zespołu Pradera i Williego, 
rzadkiej choroby, nazywanej „chorobą wiecznego głodu”, można było oglądać w programach TVP1, TVP2, tvp.info, TVP3 
Regiony, TVP Polonia, TVP ABC i na regionalnych antenach TVP, spot emitowany był też w ogólnopolskich i regionalnych  
stacjach Polskiego Radia.
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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)

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

1500000

1500

Na przełomie maja i czerwca we Wrocławiu i  w Rzeszowie obchodziliśmy też Światowy Dzień Świadomości o Zespole Pradera i 
Williego. Z tej okazji Stadion Wrocław i wrocławskie Rondo Reagana rozświetliły się na pomarańczowo (kolor symbolizujący 
zespół Pradera i Williego), a w pojazdach MPK Wrocław obejrzeć można było spoty “To nie jest bajka”. Spot wyświetlany był 
przez trzy tygodnie (27 maja - 15 czerwca), a obejrzało go 1200000 (dane statystyczne prowadzone przez MPK). W czerwcu 
zorganizowaliśmy Bieg Świadomości o chorobach rzadkich w Parku Południowym i Charytatywny Happening Integracyjny dla 
Dzieci - oba wydarzenia we Wrocławiu. Wrocławski bieg i happening były współfinansowane w ramach miejskiego projektu 
„Wrocław bez barier, czyli Dzieci mają głos – edycja 4” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. 
Ponadto oddział rzeszowski Fundacji zorganizował III Bieg Świadomości o PWS Wiecznie Głodni w Rzeszowie.

W pierwszym kwartale roku na wrocławskim Dworcu Autobusowym odsłoniliśmy mural poświęcony tematowi 
niepełnosprawności oraz temu, jak ważną rolę pełni rehabilitacja. Mural powstał w efekcie współpracy Fundacji o firmy Polbus 
PKS Wrocław. Jego autorem jest wrocławski artysta Filip “Skont” Niziołek.

W sierpniu o działaniach Fundacji, potrzebach osób z niepełnosprawnościami i o chorobach rzadkich informowaliśmy w czasie 
Triathlonu dla Januszy i Grażyn nad Zalewem Sulistrowickim na Dolnym Śląsku, gdzie – partnerując Fundacji Aktywni Ślężanie – 
organizowaliśmy charytatywną imprezę towarzyszącą z atrakcjami dla dzieci. Cele Triathlonu dla Januszy i Grażyn to między 
innymi promocja sportu, także osób z niepełnosprawnościami oraz integracja pełno- i niepełnosprawnych uczestników. 
Kolejne działanie pomagające zrozumieć rzeczywistość osób z niepełnosprawnościami to realizacja spotu “Wrocław bez barier, 
czyli dzieci mają głos” w ramach projektu “Wrocław bez barier, czyli dzieci mają głos edycja 4”. Spot zaprezentował różne 
inicjatywy podejmowane we Wrocławiu na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a w języku migowym opowiedziała o nich 
m.in. niedosłysząca dziewczynka z Wrocławia.

W 2019 roku nawiązaliśmy też współpracę z przedsiębiorcami zrzeszonymi we wrocławskim Pasażu Królewskim oraz z 
wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur Etz Chaim. Wspólnie zorganizowaliśmy trzy wydarzenia, imprezy 
okolicznościowe, w czasie których gdzie mieliśmy okazję opowiedzieć klientom pasażu o działaniach Fundacji i o chorobach 
rzadkich.

W listopadzie 2019 prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”, Adam Komar, został wyróżniony przez kapitułę Nagrody RPO im. Macieja 
Lisa. Nagroda Rzecznika Praw Obywatelskich przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw i interesów 
osób z niepełnosprawnościami. W uzasadnieniu decyzji czytaliśmy o działaniach realizowanych przez Fundację, między innymi o 
projekcie „Wrocław bez barier”, o upowszechnianiu przez fundację informacji o chorobach rzadkich, o konferencjach 
medycznych, o Mieszkaniu Opieki Wytchnieniowej. Wymieniony też został Ośrodek rehabilitacyjno - edukacyjny dla 
Wyjątkowych Dzieci, planowana budowa Kompleksu Potrafię Pomóc oraz warsztaty „Wchodzę w rolę

W 2019 roku organizowaliśmy też liczne wydarzenia, w czasie których informowaliśmy o chorobach rzadkich, o potrzebach osób 
z niepełnosprawnościami, o działaniach Fundacji, zachęcaliśmy też do wolontariatu i zbieraliśmy darowizny na wsparcie 
podopiecznych i cele statutowe Fundacji.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W okresie sprawozdawczym fundacja prowadziła 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Podjęto szereg działań opisanych w pkt I.1.1 
wśród których znalazły się m.in. prowadzone 
warsztaty Wchodzę w Rolę, które miały na celu 
uświadamianie małym uczestnikom czym jest 
niepełnosprawność, jak zachować się 
przebywając z osobami z niepełnosprawnością, 
jak im pomóc. 
Fundacja zorganizowała również wystawę z 
tablicami nt chorób rzadkich we Wrocławiu na 
bulwarze X. Dunikowskiego, prowadziła liczne 
kampanie informacyjne w radio i TV. Fundacja 
dała możliwość skorzystania z Mieszkania 
Wytchnień, które zostało wyremontowane a w 
którym nieodpłatny pobyt zapewniło Miasto 
Wrocław dla swoich mieszkańców z 
niepełnosprawnościami gdzie znaleźli 
profesjonalną opiekę. Fundacja przeprowadziła 
konferencję o chorobach rzadkich w czasie 
której również przyznano Certyfikaty "Wrocław 
bez Barier", dla osób, instytucji, firm, które w 
szczególny sposób likwidują i łamią bariery.

85.60.Z 2 049 442,10 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) 4 605 705,32 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 396 254,45 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 45 180,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 83 921,88 zł

e) pozostałe przychody 80 348,99 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W okresie sprawozdawczym fundacja 
prowadziła działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych m.in. została 
przeprowadzona konferencja na temat 
"Oblicza seksualności osób 
niepełnosprawnych. Od dzieciństwa do 
dorosłości", która zgromadziła dużą liczbę 
uczestników zainteresowanych tematyką. 
Podjęto również działania mające na celu 
przygotowanie pierwszego w Polsce 
Centrum Terapeutycznego Chorób 
Rzadkich, które obejmie kompleksową 
opieką lekarsko-terapeutyczno- 
rehabilitacyjną a w połączeniu z Ośrodkiem 
dla Wyjątkowych Dzieci również i 
edukacyjno-rewalidacyjną opieką 
wszystkich, którzy będą poszukiwać 
pomocy.

85.60.Z 26 580,43 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 073 529,29 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 360 950,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 891 547,86 zł

2.4. Z innych źródeł 279 678,17 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 989 845,31 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 607 323,54 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 517 797,39 zł 2 607 323,54 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

2 872 353,01 zł 2 049 442,10 zł

71 761,93 zł 26 580,43 zł

1 Refundacje wydatków ponoszonych przez Podopiecznych 1 706 416,91 zł

2 Dofinansowania 122 145,00 zł

1 Refundacja ponoszonych wydatków  na leczenie i rehabilitację Podopiecznych 1 706 416,91 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

360 950,00 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:

0,00 zł

337 712,67 zł

467 336,53 zł

86 498,66 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 1 523 901,44 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -26 581,93 zł

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

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

1 048,06 zł

564 397,97 zł

8 236,42 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

531 301,01 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 126 119,19 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

125 418,96 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

98 582,66 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Druk: NIW-CRSO 8



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)

11 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)

8,50 etatów

70 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

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 846 013,11 zł

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

846 013,11 zł

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

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 466,55 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)  

850,43 zł

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

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

79 osób

w 
tym:

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

79 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

12 osób

99 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

444 832,30 zł

430 574,30 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

821,06 zł

- inne świadczenia 13 436,94 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 401 180,81 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 22 917,16 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 823 095,95 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

5 548,63 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Wrocław bez barier, czyli 
Dzieci mają głos- edycja 4

Celem zadania było 
prowadzenie kampanii 
informacyjnej na rzecz 
integracji osób z 
niepełnosprawnością oraz 
przeciwdziałaniu ich 
dyskryminacji poprzez liczne 
działania w ramach projektu. 
Działania prowadzone były w 
głównej mierze poprzez 
edukację najmłodszych w 
przedszkolach i szkołach 
podstawowych w ramach 
warsztatów, podczas których 
rówieśnicy dzieci z 
niepełnosprawnością mogły 
poznać co oznaczać może 
niepełnosprawność.

Gmina Wrocław 79 450,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

16 355,00 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 Opieka Wytchnieniowa w 
Gminie Wrocław

Celem zadania było 
zapewnienie opieki dla osób z 
niepełnosprawnością w 
specjalnie do tego 
dostosowanym Mieszkaniu 
Wytchnień, aby w tym czasie 
ich codzienni opiekunowie 
znaleźli wytchnienie.

Gmina Wrocław 150 000,00 zł

3 Wakacyjne półkolonie dla 
"wyjątkowych dzieci"

Celem zadania było 
zapewnienie opieki dla dzieci i 
młodzieży z 
niepełnosprawnościami w 
okresie wakacji, przede 
wszystkich dla rodzin gdzie
rodzice/opiekunowie są czynni 
zawodowo. Pozwoliło to na 
ciągłość pracy rodziców bez 
konieczności korzystania z 
urlopu bezpłatnego.

Urząd Miejski Wrocławia 120 000,00 zł

4 II Kongres Organizacji 
Pozarządowych z Rzeszowa

Celem zadania była 
konsolidacja środowiska NGO, 
poznanie się i swoich 
możliwości, nawiązanie 
ściślejszej współpracy z 
samorządem i instytucjami 
wspierającymi NGO

Gmina Miasto Rzeszów 6 500,00 zł

5 Targi Organizacji 
Pozarządowych z Rzeszowa

Celem było zaprezentowanie 
społeczeństwu w przestrzeni 
publicznej działań i możliwości 
NGO w Rzeszowie.

Urząd Miasta Rzeszów 5 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Potrafię Pomóc spółka z o.o. 022201477          
 

Wrocław, ul. Fabryczna 14D 51,00 51,00

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Fundacja zleciła przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2019 rok Agencji Biegłych Rewidentów 
"TAX 2" sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-602) ul. Kochanowskiego 17. Wyboru firmy audytorskiej dokonała 
Komisja Rewizyjna podejmując uchwałę nr 01/06/2020  z dnia 30.06.2020r.

Fundacja poniosła w 2019 wydatki na przyjęte do ewidencji środki trwałe oraz inwestycje w obcym obiekcie na 
podstawie umowy najmu we Wrocławiu przy ul. Horbaczewskiego 24 w wysokości 275.161,01 zł. Łączna wartość 
poniesionych kosztów i wydatków w 2019 roku wyniosła 2.882.484,55 zł.

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

organizacji

Adam Komar Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Dolnośląski Urząd Wojewódzki 1

2020-10-12
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