
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-21

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 512-318-318

Nr faksu E-mail 
fundacja@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

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

Tomasz Krakowiak 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

Maciej Nastaga Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Joanna Popko Członek Komisji 
Rewizyjnej

NIE

Karol Adamkiewicz 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 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: 
a)POMOC W ORGANIZOWANIU WARSZTATÓW I KURSÓW, KTÓRE 
UMOŻLIWIAJĄ LUDZIOM ZDOBYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI
b)ZBIERANIE, OPRACOWYWANIE I UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O 
OSOBACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH
c)WSPÓŁPRACĘ Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ I SAMORZĄDEM 
LOKALNYM
d)WSPÓŁPRACĘ Z INSTYTUCJAMI DORADZTWA ZAWODOWEGO I 
PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNIEGO
e)ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ I POGADANEK TERAPEUTYCZNYCH NA 
TEMATY ZWIĄZANE Z PROBLEMAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
f)PODEJMOWANIE INICJATYW PROEKOLOGICZNYCH
g)PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ
h)ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WARSZTATÓW TERAPII 
ARTYSTYCZNEJ, W TYM ORGANIZOWANIE FESTIWALI, FESTYNÓW, 
KONKURSÓW ORAZ INNYCH IMPREZ PUBLICZNYCH
i)ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO I ZIMOWEGO, CZASU 
WOLNEGO, IMPREZ SPORTOWO-REKREACYJNYCH
j)WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODZIEŻY
k)ORGANIZOWANIE ZBIÓREK, KWEST PIENIĘŻNYCH WŚRÓD FIRM W 
KRAJU I ZA GRANICĄ
l)POZYSKIWANIE SPONSORÓW
m)PROMOCJA, WSPIERANIE WOLONTARIATU, W TYM W ŚRODKACH 
MASOWEGO PRZEKAZU
n)WSPÓŁPRACĘ Z POKREWNYMI ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 
KRAJU I ZA GRANICĄ
o)TWORZENIE BAZY INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI
p)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
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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)

1076

6

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

FUNDACJA OD WRZEŚNIA 2013 PROWADZI WE WROCŁAWIU OŚRODEK REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNY DLA WYJĄTKOWYCH DZIECI PRZY ULICY KOMINIARSKIEJ 42b, W RAMACH ZAŁOŻONEJ 
SPÓŁKI POTRAFIĘ POMÓC SP. Z O.O., KTÓREJ JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM. JEST TO JEDYNA 
TEGO RODZAJU PLACÓWKA Z MONITORINGIEM ONLINE. DZIĘKI TEMU RODZICE/OPIEKUNOWIE MOGĄ 
NA BIEŻĄCO OBSERWOWAĆ OPIEKĘ NAD SWOIMI DZIEĆMI. W PLACÓWCE TEJ REALIZOWANY JEST 
OBOWIĄZEK SZKOLNY ORAZ PROWADZONA JEST WSZECHSTRONNA ZINDYWIDUALIZOWANA OPIEKA 
REHABILITACYJNA I TERAPEUTYCZNA. STARANIA TE ZNALAZŁY ODZWIERCIEDLENIE W PRZYZNANIU 
FUNDACJI PRESTIŻOWEGO CERTYFIKATU "WROCŁAW BEZ BARIER" PRZEZ PREZYDENTA MIASTA 
WROCŁAWIA. CO ROKU FUNDACJA ORGANIZUJE KONFERENCJĘ NAUKOWĄ NA TEMAT CHORÓB 
RZADKICH, KTÓRA SKUPIA WIELU WYBITNYCH SPECJALISTÓW, TERAPEUTÓW I 
RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAINTERESOWANYCH TYM ZAGADNIENIEM. 
FUNDACJA ORGANIZUJE GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ SZEREG WARSZTATÓW DLA SPECJALISTÓW. W 2014 ROKU FUNDACJA 
WYDAŁA „Informator- Edukacja Dzieci Zagrożonych Niepełnosprawnością i Niepełnosprawnych” W 
NAKŁADZIE 9 500 EGZEMPLARZY, KTÓRY ZOSTAŁ DOSTARCZONY DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ PONAD 480 PLACÓWEK NA DOLNYM ŚLĄSKU (PCPR, MOPS, GOPS, 
PORADNIE I INNE ORGANIZACJE). FUNDACJA PROWADZI NIEODPŁATNIE SUBKONTA DLA 
PODOPIECZNYCH (NA KONIEC ROKU 2014 - 326 SUBKONT), NA KTÓRYCH GROMADZONE SĄ ŚRODKI Z 
KTÓRYCH FINANSOWANE JEST LECZENIE, REHABILITACJA CZY EDUKACJA. FUNDACJA PROWADZI 
KAMPANIĘ PROEKOLOGICZNĄ "NAKRĘTKOWO.PL", KTÓRA SKUPIA WOKÓŁ FUNDACJI PONAD 100 
SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I INNYCH INSTYTUCJI. CELEM KAMPANII JEST RECYKLING NAKRĘTEK 
PLASTIKOWYCH PO NAPOJACH, CHEMII GOSPODARCZEJ CZY INNYCH PRODUKTACH. ZE ŚRODKÓW 
POZYSKANYCH ZE SPRZEDAŻY NAKRĘTEK FUNDACJA SFINANSOWAŁA KILKASET GODZIN ZAJĘĆ 
REHABILITACYJNYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI. CELEM KAMPANII JEST RÓWNIEŻ INTEGRACJA 
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEJ Z PODOPIECZNYMI FUNDACJI ORAZ PROMOCJA 
WOLONTARIATU.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie ośrodka 
rehabilitacyjno-
edukacyjnego dla dzieci 
z niepełnosprawnością 
we Wrocławiu przy 
ulicy Kominiarskiej 42 
B. W placówce tej 
realizowany jest 
obowiązek szkolny dla 
dzieci i młodzieży w 
wieku od 3 do 25 lat, 
niepełnosprawnych w 
stopniu głębokim i 
sprzężonym. 
Równolegle 
prowadzony jest 
terapeutyczny punkt 
przedszkolny oraz 
realizowany jest 
program wczesnego 
wspomagania rozwoju. 
Nasza placówka jako 
jedyna udostępnia 
rodzicom/opiekunom 
monitoring online, tak 
aby w dowolnym 
momencie mogli 
poprzez internet 
zalogować się i 
obserwować 
sprawowaną przez 
pracowników placówki 
opiekę nad swoim 
dzieckiem. Dzięki 
naszemu wysiłkowi 
fundacja otrzymała 
prestiżowe 
wyróżnienie, wręczany 
przez Prezydenta 
Wrocławia Certyfikat 
"Wrocław Bez Barier".

85,60,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
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ochrona i promocja 
zdrowia

Organizacja Konferencji 
n.t. Chorób Rzadkich - 
Leczenie, Rehabilitacja, 
Edukacja. Jest to 
cykliczny blok 
wykładów połączony z 
konsultacjami 
specjalistów. 
Skierowany do trzech 
grup odbiorców: 
lekarzy, 
rehabilitantów/terapeu
tów, pedagogów 
specjalnych oraz 
rodziców i opiekunów 
dzieci 
niepełnosprawnych. 
Konferencja 
organizowana jest 
cyklicznie od 4 lat i 
każdorazowo skupia 
wokół siebie około 250 
uczestników. Do tej 
pory skorzystało z niej 
ponad 1000 osób. 
Celem jest połączenie 
wszystkich grup 
zainteresowanych 
tematyką 
niepełnosprawności we 
wspólnym wysiłku 
podczas poprawy 
warunków życia osób 
niepełnosprawnych.

91,99,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)

działalność charytatywnej Prowadzenie zbiórek 
publicznych w ramach 
uzyskanej zgody przez 
Ministerstwo 
Administracji i 
Cyfryzacji. Zbiórki mają 
na celu propagowanie 
idei integracji osób 
niepełnosprawnych ze 
społeczeństwem 
poprzez prowadzoną 
równolegle kampanię 
informacyjną 
skierowaną do 
społeczeństwa. Środki 
uzyskane ze zbiórek 
przeznaczone są na 
dofinansowanie zajęć 
rehabilitacyjnych dla 
dzieci 
niepełnosprawnych 
oraz ich leczenie. 
Główny trzon zbiórki 
oparty jest na 
organizowanym co roku 
wydarzeniu o nazwie 
"Weekend czerwonego 
tulipana" w dniach 7-8 
marca w ramach 
Światowego Dnia 
Chorób Rzadkich 
opartym na wystawie 
prezentującej i 
przybliżającej 
podopiecznych fundacji 
oraz jej dokonania. 
Podczas tego 
wydarzenia 
wolontariusze rozdają 
czerwone tulipany, 
symbol fundacji, 
przechodniom wraz z 
ulotkami które 
informują o działaniach 
fundacji. Co roku w ten 
sposób docieramy do 
ponad 4 000 osób.

94,99,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) 2,190,944.97 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,168,399.93 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 22,399.12 zł

e) Pozostałe przychody 145.92 zł

0.00 zł

0.00 zł

49,150.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 372,039.76 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 1,708,351.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 49,150.00 zł

Druk: MPiPS 7
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0.00 zł

185,624.97 zł

168,825.39 zł

17,589.40 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 61,403.41 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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 486,707.91 zł

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 220,555.47 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,632,842.36 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,682,045.22 zł 1,632,842.36 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

1,681,692.02 zł 1,632,542.02 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

353.20 zł 300.34 zł

1 Refundacja kosztów podopiecznych 1,084,782.05 zł

2 Działania na rzecz wykluczenia społecznego 98,155.44 zł

1 Leczenie i rehabilitacja podopiecznych 1,084,782.05 zł

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

6,156.10 zł

Druk: MPiPS 8



5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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.)

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

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)

5.0 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)

3.3 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

106,029.45 zł

882.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 235,998.01 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

78,957.29 zł

78,812.11 zł

- nagrody

- premie

145.18 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 157,040.72 zł

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

185,929.85 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

50.00 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

50.00 osób

15.00 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

5.00 osób

10.00 osób
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w 
tym:

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 185,929.85 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)

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

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

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)

678.16 zł

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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 45,000.00 zł

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

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

21,339.56 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych par 13 pkt 1 Statutu 
Fundacji
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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)

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

1 Dzień Dziecka Cele:
- zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci,
- uczczenie międzynarodowego 
Dnia Dziecka, 
- wielozmysłowa zabawa dla 
dzieci niepełnosprawnych,
- propagowanie organizacji 
przemyślanego czasu wolnego, 
- propagowanie wiedzy na 
temat dzieci 
niepełnosprawnych,
- budowanie pozytywnego 
wizerunku dzieci 
niepełnosprawnych,
- integracja społeczna,
- wymiana doświadczeń 
rodziców dzieci 
niepełnosprawnych,
- wzbogacenie wrocławskiego 
kalendarza imprez 
integracyjnych dla osób 
niepełnosprawnych,

Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego

9,150.00 zł

2 Informator- Edukacja Dzieci 
Zagrożonych 
Niepełnosprawnością i 
Niepełnosprawnych

Celem wydania informatora jest 
propagowanie wiedzy na temat 
edukacji dzieci 
niepełnosprawnych ich 
przywilejów, gwarantowanej 
opieki państwowej i 
przedstawienie wielu 
możliwości wsparcia.

Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego

30,000.00 zł

3 Turniej Potrafię Pomóc Celem zadania była integracja 
osób niepełnosprawnych ze 
społeczeństwem

Urząd Miasta Wrocław 10,000.00 zł

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
-07-2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Potrafię Pomóc sp z o.o. ul. Fabryczna 14D
53-609 Wrocław

51.00 51.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Wrocław 1

2 Dolnośląski Urząd Wojewódzki 1
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