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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2020

• 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 2021-10-15

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.pl

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

TAK

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Nadrzędnym celem działania Fundacji jest powołanie i prowadzenie 
ośrodka rehabilitacyjno- edukacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych.

Ponadto celem Fundacji jest:
-  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.

Fundacja prowadzi swoją działalność statutową na rzecz ogółu 
społeczności.

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,
• prowadzenie działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności 
leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 
2020 r.  poz. 295, 567 z późn. zm.) oraz na zasadach tam przewidzianych 
jako działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)- odpłatnej i nieodpłatnej jako 
podmiot leczniczy,
• realizacja działań na rzecz poprawy jakości życia osób z 
niepełnosprawnościami oraz wymagających wsparcia ze względu na stan 
zdrowia lub wiek, wraz z ich aktywizacją społeczno- zawodową,
• organizowanie kursów, warsztatów, szkoleń.

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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Rok 2020 był przełomowy dla naszej  fundacji i jej podopiecznych. Fundacja zmieniła swoją siedzibę, przenosząc się na ulicę 
Horbaczewskiego 24, do obiektu gdzie prowadzony jest „OŚRODEK DLA WYJĄTKOWYCH DZIECI”, tj. punkt przedszkolny i grupy 
rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Tu również fundacja otworzyła pierwsze w Polsce Centrum           
Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego. 
- w 2020 roku zwiększyła się liczba dzieci, na rzecz których prowadzone są subkonta w fundacji. Dzięki tej formie wsparcia 
możliwe jest gromadzenie środków, np. z 1% podatku dochodowego, darowizn czy zbiórek, na leczenie i rehabilitację oraz zakup 
niezbędnego sprzętu wspomagającego w leczeniu, rehabilitacji, życiu codziennym. W fundacji założyło subkonto  41 nowych 
podopiecznych - pod koniec zeszłego roku pod opieką Fundacji było 674 podopiecznych ich rodzin/opiekunów;
Fundacja w 2020 roku przeprowadziła następujące działania
• Kontynuowała akcję NAKRĘTKOWO, dzięki której m.in. finansowana jest rehabilitacja dzieci i młodzieży, wspólnie zebraliśmy 
aż 24 920 kg nakrętek.
• Fundacja Otworzyła we Wrocławiu, pierwsze w Polsce CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE CHORÓB RZADKICH IM. 
BARTŁOMIEJA SKRZYŃSKIEGO, które w kompleksowy sposób wspiera osoby z chorobami rzadkimi, ale też z 
niepełnosprawnościami czy po urazach i wypadkach:https://centrum.potrafiepomoc.org.pl/.                                                                 
                Centrum działa i przyjmuje pacjentów  https://youtu.be/7Ed5N7PGN1s. W Centrum pracuje i współpracuje z nim 
ponad 70 lekarzy specjalistów i terapeutów, niosąc pomoc najbardziej potrzebującym. W centrum znajduje się między innymi 
pierwszy na Dolnym Śląsku, dostosowany gabinet ginekologiczny dla dziewcząt i kobiet z niepełnosprawnościami.
• w czasie zorganizowanej przez fundację, przy wsparciu Gminy Wrocław - Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej, pierwszej 
części konferencji „SKOORDYNOWANA OPIEKA NAD PACJENTAMI Z CHOROBAMI RZADKIMI I ICH RODZINAMI”, tematem 
przewodnim była informacja o chorobach rzadkich i o potrzebie kompleksowej opieki nad pacjentami i ich rodzinami. W tym 
wydarzeniu, w rygorze sanitarnym, stacjonarnie wzięło udział ponad 150 osób, a konferencję online widziało ponad 1400 osób. 
Fundacja podczas tego wydarzenia ogłosiła zdobywców certyfikatów „WROCŁAW BEZ BARIER ”. OD TEGO ROKU TO WYDARZENIE 
NOSI IMIĘ POMYSŁODAWCY, BARTŁOMIEJA SKRZYŃSKIEGO.   https://youtu.be/fm_sqMPVOcg  
• Pomimo pandemii, fundacja przeprowadziła zajęcia, w pierwszej w Polsce WROCŁAWSKIEJ SZKOLE RODZENIA DLA OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Spotkania prowadzone były online. Działania prowadzone są BEZPŁATNE, bo zadanie finansowane 
jest przez Miasto Wrocław. W czasie pierwszej edycji projektu ze wsparcia skorzystało 15 osób. W roku 2021 trwa nabór do 
trwającej, kolejnej edycji projektu. https://youtu.be/jGfLXgq9EHY
• Od początku do końca 2020 roku, z dwuipółmiesięczną przerwą wymuszoną sytuacją pandemiczną, fundacja oferowała 
wsparcie w MIESZKANIU OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ – trwającą przez tydzień lub dwa opiekę dla osób z niepełnosprawnościami 
lub starszych, wymagających obecności opiekuna. Aby opiekujący się osobą zależną mogli odetchnąć, podreperować swoje 
zdrowie, zadbać o siebie. To propozycja dla mieszkańców Wrocławia, pobyt jest BEZPŁATNY  – zadanie dofinansowane zostało 
przez Gminę Wrocław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W zeszłym roku fundacja zorganizowała 35 turnusów pobytowych, 
wsparciem objęliśmy 66 rodzin. https://youtu.be/jZkXOLrgKkE . W okresie przerwy pandemicznej w opiece wytchnieniowej, 
bezpłatnie fundacja udostępniała mieszkanie „białemu personelowi”, który pracował na „pierwszej linii” na oddziałach covid i 
obawiał się wrócić do domu po dyżurze ze względu na kontakt z chorymi.
• Fundacja zorganizowała też bezpłatne letnie PÓŁKOLONIE DLA WROCŁAWSKICH DZIECI I MŁODZIEŻY Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. Było to zadanie powierzone przez Gminę Wrocław. Dzięki temu rodzice aktywni zawodowo, którzy 
co roku mają problem z zaopiekowaniem się swoimi dziećmi ze szczególnymi potrzebami w okresie wakacji, mogli liczyć na 
atrakcyjną formę zaopiekowania się ich dziećmi, kiedy byli w pracy. W dwóch wakacyjnych turnusach, w pełnym rygorze 
sanitarnym, wzięło każdorazowo udział 30 dzieci. https://youtu.be/rZajkkZMjcI 
• Fundacja zrealizowała pilotażowy, BEZPŁATNY projekt - „GABINET DOSTĘPNOŚC,I INNOWACYJNE MIEJSCE DO 
INTERDYSCYPLINARNEGO WSPARCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Gminy Wrocław - 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, uczestniczyły w nim 32 osoby: https://youtu.be/ScPa9jDfysQ  Gabinet Dostępności jest 
częścią innowacyjnego Instytutu Dostępności, który wszechstronnie wspiera i edukuje, a który został utworzony przez fundację. 
Między innymi Instytut odpowiada za szkolenia dla personelu, pracowników firm i instytucji w ramach ustawy o dostępności 
oraz audytuje obiekty w zakresie dostępności.
• W ostatnim półroczu 2020 fundacja zorganizowała kampanię społeczną "WROCŁAW BEZ BARIER". W ramach kampanii m.in. 
fundacja szerzyła wiedzę związaną z chorobami rzadkimi, poprzez wystawę w centrum Wrocławia, akcję informacyjną na 
nośnikach wizyjnych w MPK i dwuczęściową konferencję z udziałem lekarzy i terapeutów „SKOORDYNOWANA OPIEKA NAD 
PACJENTAMI Z CHOROBAMI RZADKIMI I ICH RODZINAMI”: https://youtu.be/RtAycbco8J8 . Kampania dofinansowana była przez 
Gminę Wrocław - Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej.
• Rzeszowski oddział Fundacji „Potrafię Pomóc” na początku 2020 roku przeprowadził warsztaty „WCHODZĘ W ROLĘ” dla 2657 
dzieci i młodzieży. Zorganizowaliśmy je dzięki wsparciu   Fundacji C&A. 
• Fundacja po raz trzeci, na zaproszenie Stowarzyszenia Aktywni Ślężanie być partnerem niezwykłego wydarzenia łączącego 
sport, humor i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnościami: „TRIATHLONU DLA JANUSZY I GRAŻYN ”. W tym roku w 
triathlonie wystartowała nasza fundacyjna sztafeta z prezesem Adamem Komarem na czele. 
https://sport.tvp.pl/49516207/pelnosprawni-lekcje-szermierki-i-treningi-triathlonistow-w-warszawie-wideo 
• Z wyjątkiem przerw wywołanych pandemią, działał też Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci z 
Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju, który powstał z inicjatywy Fundacji. Ze wsparcia 
korzystało w 2020 roku tam 66 dzieci i młodzieży. https://wyjatkowedzieci.com/ 
• W 2020 roku fundacja opracowała projekt wizualizacji i funkcjonalny związany z budową Kompleksu Potrafię Pomóc, który 
powstanie przy ulicy Melioranckiej we Wrocławiu i te prace nadal są kontynuowane https://youtu.be/8Ze9CU6rcbk .
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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

1680000

126

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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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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 
podejmowała się licznych działań na rzecz OzN. 
Prowadzone były warsztaty uświadamająco- 
edukacyjne we wrocławskich szkołach i 
przedszkolach, zorganizowano wystawę w 
przestrzeni publicznej dotyczącą chorób 
rzadkich, zorganizowano konferencję naukową 
nt. chorób rzadkich, kontynuowano prace 
związane z powstaniem Kompleksu Potrafię 
Pomóc, uruchomiona została pierwsza szkoła 
rodzenia dla OzN, powołany został Gabinet 
Dostępności, w którym przeprowadzane są 
działania aktywizujące i wączające OzN do życia 
w społeczeństwie i na rynku pracy. Podjęto się 
również organizacji pierwszego w Polsce 
Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego 
Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego, 
którego uroczyste otwarcie odbyło się w Grudniu 
2020 roku. Wsparciem w Centrum objęte są 
osoby z z chorobami rzadkimi i ultrarzadkimi 
oraz OzN i ich rodziny. W Centrum organizowana 
jest skoordynowana opieka uwzględniająca 
aspekt medyczny, terapeutyczny i społeczny. 
Podczas uroczystości wręczono certyfikaty 
"Wrocław bez Barier" oraz statuetki 
pomysłodawcy - Bartłomieja Skrzyńskiego. 
Kontynuowano działalność opieki 
wytchnieniowej w dostosowanym mieszkaniu. 
Zaopiekowano się w nim osobami o 
szczególnych potrzebach do dwóch tygodni, a ich 
rodzice/opiekunowie mogli w tym czasie 
odpocząć. Prowadzono grupy wsparcia dla 
rodzin osób z niepełnosprawnościami.

85.60.Z 2 160 634,59 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

Centrum Diagnostyczno – Terapeutyczne 
Chorób Rzadkich to pierwsze w Polsce 
miejsce oferujące wsparcie, diagnostykę i 
skoordynowaną terapię dla osób z całej 
Polski: z chorobami rzadkimi, z 
niepełnosprawnościami, ale też 
pełnosprawnych z zaburzeniami 
koncentracji, pamięci, dla dzieci z 
trudnościami w uczeniu się i dla ich rodzin. 
Znajdują się w nim zarówno gabinety 
specjalistyczne jak i terapeutyczne. 
Usługi świadczone przez Centrum 
realizowane są w ramach następujących 
jednostek: 
1. Instytut Dostępności
2. Poradnia endokrynologiczna
3. Poradnia neurologiczna
4. Poradnia pediatryczna
5. Poradnia ortopedyczna
6. Poradnia chirurgiczna
7. Poradnia logopedyczna
8. Poradnia otolaryngologiczna
9. Poradnia okulistyczna
10. Poradnia genetyczna
11. Poradnia psychologiczna
12. Poradnia psychiatryczna
13. Poradnia ginekologiczno- położnicza
14. Poradnia żywieniowa
15. Poradnia neonatologiczna
16. Poradnia internistyczna
17. Poradnia leczenia bólu
18. Poradnia gastroenterologiczna
19. Poradnia immunologiczna
20. Dział fizjoterapii: 
- integracja sensoryczna
- terapia ręki i stopy
- fizjoterapia NDT Bobath, Vojta
- fizjoterapia ogólna (masaże, kinesiotaping, 
haczykowanie, terapia rozejścia mięśnia 
prostego, fizjoterapia uroginekologiczna, 
chustonoszenie) 
-terapia zajęciowa  (usługi rehamanagera, 
terapia Snoezelen, arteterapia)
- wybiórczość pokarmowa
21. 21. Pracownia USG

86.90.E 597 706,79 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
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3 432 522,31 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 909 622,00 zł

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) 5 844 293,86 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 666 150,30 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 111 574,43 zł

e) pozostałe przychody 66 569,13 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 232 739,66 zł

2.4. Z innych źródeł 269 409,89 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

870 000,00 zł

39 622,00 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

614 591,98 zł

618 147,68 zł

0,00 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 2 060 311,21 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -607 732,34 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 456 051,06 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 361 137,06 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: 4 886 126,89 zł 3 361 137,06 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

3 605 839,09 zł 2 160 634,59 zł

607 732,34 zł 597 706,79 zł

0,00 zł

1 672,39 zł

655 313,07 zł

15 570,00 zł 0,00 zł

1 refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji podopiecznych 1 649 075,50 zł

2 przygotowanie i wyposażenie Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. 
Bartłomieja Skrzyńskiego

597 706,79 zł

3 dofinansowanie zajęć terapeutycznych i świetlicowych 254 345,00 zł

1 leczenie i rehabilitacja podopiecznych 1 649 075,50 zł

602 795,68 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 88 727,33 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

88 727,33 zł
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

14 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)

9,75 etatów

69 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

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

958 170,93 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.
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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 1 211 889,20 zł

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

1 211 889,20 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)

5 551,33 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)  

1 178,26 zł

0 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)

15 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3 osób

12 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

627 893,22 zł

618 684,26 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

4 925,45 zł

- inne świadczenia 4 283,51 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 583 995,98 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 162 841,19 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 049 048,01 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

5 648,63 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 Opieka wytchnieniowa w 
Gminie Wrocław

Wsparcie wytchnieniowe dla 
opiekunów osób z 
niepełnosprawnościami lub 
wymagających poprzez 
zaopiekowanie się ich bliskimi 
przez okres maksymalnie 2 
tygodni w dostosowanym dla 
OzN mieszkaniu. w czasie 
pobytu podopieczni mieli 
zapewnioną wykwalifikowaną 
kadrę oraz pełne wyżywienie, 
dostęp do zajęć 
rehabilitacyjnych, 
terapeutycznych.

Gmina Wrocław 500 000,00 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

33 000,00 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)

2 WROCŁAWSKA SZKOŁA 
RODZENIA dla osób z 
niepełnosprawnością

Celem zadania było wsparcie 
kobiet w ciąży lub planujących 
rodzicielstwo będących OzN 
oraz ich partnerów, by 
przygotować ich do roli rodzica. 
W tym celu przeprowadzane 
były konsultacje z położnymi, 
fizjoterapeutami, psychologami, 
pediatrami by uczestnicy mogli 
jak najlepiej przygotować się do 
rodzicielstwa lub się na nie 
zdecydować.

Gmina Wrocław 80 000,00 zł

3 Zorganizowanie półkolonii 
dla wrocławskich dzieci i 
młodzieży z 
niepełnosprawnościami 
2020- Półkolonie letnie dla 
Wyjątkowych Dzieci

Celem zadania było pełnienie 
opieki wraz z prowadzeniem 
zajęć dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnościami , 
których rodzice są aktywni 
zawodowo w miesiącu Lipcu.

Gmina Wrocław 180 000,00 zł

4 Rehabilitacja społeczna osób 
niepełnosprawnych zlecana 
ze środków PFRON- I edycja- 
Wrocław bez barier

Celem zadania było 
przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej o OzN poprzez 
prowadzone warsztaty 
edukacyjne dla dzieci "Wchodzę 
w rolę" ukazujące różne rodzaje 
niepełnosprawności, również 
przez przygotowanie konferencji 
naukowej o chorobach rzadkich, 
wystawę tablic informacyjnych 
na Bulwarze X. Dunikowskiego a 
przez to podnoszenie 
świadomości społecznej w 
zakresie zrozumienia potrzeb 
OzN

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ze środków PFRON

50 000,00 zł

5 REHABILITACJA SPOŁECZNA 
OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
ZLECANA ZE ŚRODKÓW 
PFRON – II
EDYCJA - Gabinet 
Dostępności innowacyjne 
miejsce do 
interdyscyplinarnego 
wsparcia osób z
niepełnosprawnością

Celem projektu było 
kompleksowe wsparcie osób z 
niepełnosprawnościami poprzez 
uczestnictwo w Gabinecie 
Dostępności w zajęciach 
zwiększających świadomość o 
istniejących rozwiązaniach, 
dostosowaniach związanych z 
mieszkaniem, włączeniem 
społecznym,
wychodzeniem z wykluczenia 
społecznego oraz nowościami 
sprzętowymi, które są 
ułatwieniem w codziennym 
życiu osoby z 
niepełnosprawnością.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ze środków PFRON

60 000,00 zł
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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. 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)

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          
 

ul. Fabryczna 14D, 53-609 Wrocław 51,00 51,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Rozmowa bez Barier w 
czasie pandemii COVID-19

Celem zadania było wsparcie 
osób, które odczuwają lęk, 
niekontrolowane emocje, które 
są spowodowane 
wprowadzonymi  
obostrzeniami, zamknięciem 
części szkół i zakładów pracy, a 
w konsekwencji przejście na 
naukę i pracę w trybie zdalnym. 
Sytuacja związana z 
zagrożeniem koronawirusem 
SARS-CoV-2 była dodatkowym 
obciążeniem dla zdrowia 
psychicznego wielu osób, w tym 
osób z niepełnosprawnościami, 
którzy często pozostali 
odizolowani od społeczeństwa i 
codziennych prac.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

39 622,00 zł
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Fundacja zleciła przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2018 rok Agencji Biegłych Rewidentów 
TAX-2” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-430) ul. Kościerzyńska 10. Wyboru firmy audytorskiej dokonała 
Komisja Rewizyjna podejmując uchwałę nr 
01/09/2021.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Adam Komar Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-15

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 15


