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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• 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 2017-07-14

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

Maciej Nastaga Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Joanna Popko Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Karol Adamkiewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA "POTRAFIĘ POMÓC" NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WADAMI 
ROZWOJOWYMI

Druk: MPiPS 1



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 umożliwiają 
ludziom zdobywanie 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 oraz 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 
zagranicą
• Pozyskanie 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
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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)

110500

85

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 ul. 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 konferencje naukowe na temat chorób rzadkich, które 
skupiają wielu wybitnych specjalistów, terapeutów i rodziców/ opiekunów dzieci niepełnosprawnych 
zainteresowanych 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” w nakładzie 9 500 egz., który został 
dostarczony do rodziców/ opiekunów dzieci niepełnosprawnych przez ponad 480 placówek na Dolnym 
Śląsku (PCPR, MOPS, GOPS, poradnie i inne organizacje). Fundacja prowadzi nieodpłatnie subkonta dla 
podopiecznych (na koniec 2016 roku- ok. 500 Subkont), na których gromadzone są środki na leczenie, 
rehabilitacje i edukację podopiecznych. Fundacja prowadzi kampanię proedukacyjną „Nakrętkowo.pl”, 
która skupia wokół fundacji ponad 100 szkół, przedszkoli i innych instytucji. Celem kampanii jest 
pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rehabilitację podopiecznych a także edukację i 
uwrażliwienie dzieci i młodzieży w stosunku do osób niepełnosprawnych. Fundacja w 2016 przekazała 
na rzecz potrzebujących ponad 2.100.000 kg jabłek i innych artykułów  wycofanych z rynku wskutek 
nałożonego na Polskę embarga przez Rosję. W 2016 roku Fundacja była organizatorem największego 
wrocławskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
wolontariuszy i koordynatorów działań udało się i tym razem pobić rekord w słusznej sprawie osiągając 
bardzo dobry wynik w zbiórce tj. ponad 470.000 zł.
W ramach realizowanego projektu "Wrocław bez barier czyli dzieci mają głos" współfinansowanego 
przez PFRON zorganizowano konferencję nt chorób rzadkich- Syndrom Pradera- Williego, w której 
wzięło udział ponad 200 uczestników z całej Polski. Zorganizowane zostały również integracyjne 
spotkania dla dzieci, podczas których zdrowi rówieśnicy mogli poznać i zrozumieć problemy z jakimi 
borykają się och rówieśnicy z niepełnosprawnościami. Kontynuacją tych działań były zrealizowane w 
szkołach i przedszkolach cykle spektakli z udziałem teatru kukiełek przedstawiające relacje pomiędzy 
osobami zdrowymi a niepełnosprawnymi. W ramach spektakli rozdano dzieciom kila tysięcy 
edukacyjnych kart "Integracyjny Piotruś". Został również przygotowany spot propagujący właściwe 
postawy wobec niepełnosprawnych pasażerów komunikacji publicznej, który wyemitowano w środkach 
komunikacji miejskiej we Wrocławiu.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

 Działalność na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych
Prowadzenie ośrodka 
rehabilitacyjno-
edukacyjnego dla dzieci 
z niepełnosprawnością 
we Wrocławiu przy 
ulicy Kominiarskiej 42B. 
W placówce tej 
realizowany  jest 
obowiązek szkolny dla 
dzieci 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 udostępniła 
rodzicom 
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

Druk: MPiPS 4
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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 kampanie 
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 4000 osób.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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 jest 
organizowana 
cyklicznie od 5 lat i 
każdorazowo skupia 
wokół siebie około 200 
uczestników. Celem jest 
połączenie wszystkich 
grup zainteresowanych 
tematyką 
niepełnosprawności we 
wspólnym wysiłku 
podczas poprawy 
warunków życia osób 
niepełnosprawnych. W 
roku 2016 tematem 
przewodnim 
konferencji był Zespół 
Pradera- Williego tj. 
choroby nazywanej 
„wilczym głodem”. 
Osoby dotknięte tym 
zespołem stale czują 
niczym niezaspokojony 
głód, a jedzenie staje 
się ich obsesją.

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) 7,705,799.82 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7,659,370.60 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 44,028.12 zł

e) Pozostałe przychody 2,401.10 zł

0.00 zł

0.00 zł

146,216.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,153,849.97 zł

0.00 zł

1,075,922.59 zł

39,741.25 zł

36,186.13 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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

5.1. 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 2,279,474.93 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 146,216.00 zł

Druk: MPiPS 7
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0.00 zł

2,000.00 zł

2.4. Z innych źródeł 4,126,258.92 zł

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 491,658.02 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,976,823.98 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: 7,255,822.84 zł 1,976,823.98 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

7,167,712.58 zł 1,976,823.98 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

88,110.26 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Refundacja poniesionych kosztów przez Podopiecznych 1,299,084.63 zł

2 Dofinansowanie leczenia i rehabilitacji Podopiecznych 199,765.15 zł

1 Leczenie i rehabilitacja Podopiecznych 1,299,084.93 zł

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

13,916.72 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

Druk: MPiPS 8



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)

10.0 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)

7.2 etatów

24.0 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

84,832.76 zł1,061.22 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 405,346.36 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

231,179.89 zł

222,985.57 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 8,194.32 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 174,166.47 zł

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

405,346.36 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 405,346.36 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

34.00 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

34.00 osób

12.00 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

0.00 osób

12.00 osób
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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)

33,778.86 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 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)

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)

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

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

1 "Wrocław bez barier czyli 
Dzieci mają głos"

- przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu
- upowszechnienie informacji o 
potrzebach i możliwościach 
osób z niepełnosprawnością,
- łamanie stereotypów 
istniejących wokół 
problematyki osób 
niepełnosprawnych, 
- uświadomienie społeczeństwu 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych w obszarze 
korzystania z oferty kulturalnej 
miasta,
- integracja społeczna,
- łamanie barier w świadomości 
osób „zdrowych”,
- zwiększenie udziału osób 
niepełnosprawnych w życiu 
społecznym Wrocławia

Gmina Wrocław – Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej

141,216.00 zł

2 W oczekiwaniu na Świętego 
Mikołaja

- integracja dzieci poprzez 
zabawę,
- rozwijanie umiejętności 
plastycznych,
- rozbudzenie wyobraźni i 
kreatywności, 
- zagospodarowanie czasu 
wolnego,
- budowanie tradycji wspólnego 
kolędowania,  
- przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu.

Gmina Wrocław- Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej

5,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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 (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 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. ul. Fabryczna 14D
53-609 Wrocław

51.00 51.00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Agencja Rynku Rolnego 1
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