
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-06

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. POZNAŃ

Powiat M. POZNAŃ

Ulica RUBIEŻ Nr domu 46 Nr lokalu E

Miejscowość POZNAŃ Kod pocztowy 61-612 Poczta POZNAŃ Nr telefonu 

Nr faksu E-mail biuro@wsparcie.org.pl Strona www www.wsparcie.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2007-12-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30013244200000 6. Numer KRS 0000241411

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

Aleksandra Pilimon Prezes TAK

Ewa Kurczak - Wawrowska Wiceprezes TAK

Małgorzata Kierzkowska Skarbnik TAK

Aldona Gryczka - Beszterda Członek Zarządu TAK

Katarzyna Glema Członek Zarządu TAK

Dorota Iwanowska 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

Joanna Jackowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Magdalena Nieszporek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Frydrychewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ "POTRAFIĘ WIĘCEJ"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działalności Stowarzyszenia jest działanie na rzecz społeczeństwa 
poprzez niesienie pomocy dzieciom i młodzieży ze złożoną 
niepełnosprawnością oraz ich rodzinom, a także poprzez działanie na 
rzecz zdrowia i szczęścia tych dzieci i młodzieży oraz udzielanie wsparcia 
ich rodzinom w oddziaływaniach wychowawczych i edukacyjnych. 
Stowarzyszenie udziela wsparcia również dorosłym podopiecznym 
organizacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
I. Działalność nieodpłatną polegającą na:
1. organizowaniu oraz prowadzeniu działalności: terapeutycznej, 
rehabilitacyjnej, leczniczej, edukacyjnej i rekreacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem:
- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością
- poradnictwa i wspomagania rozwoju dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością i jego rodziny w okresie szkolnym.
2. Prowadzeniu działalności informacyjnej i publikacyjnej w zakresie 
problematyki środowiska osób ze złożoną niepełnosprawnością.
3. Prowadzeniu szkolenia kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji i 
edukacji osób ze złożoną niepełnosprawnością.
4. Organizowaniu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie tych szans, ze szczególnym 
uwzględnieniem:
- pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób niepełnosprawnych i 
chorych,
- wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami 
niepełnosprawnymi, chorymi jak i ich rodzinami,
- ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i chorych. 
II. Działalność odpłatną polegającą na:
1. organizowaniu oraz prowadzeniu działalności: terapeutycznej, 
rehabilitacyjnej, leczniczej, edukacyjnej i rekreacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem:
- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością
- poradnictwa i wspomagania rozwoju dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością i jego rodziny w okresie szkolnym.
2. Prowadzeniu działalności informacyjnej i publikacyjnej w zakresie 
problematyki środowiska osób ze złożoną niepełnosprawnością.
3. Prowadzeniu szkolenia kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji i 
edukacji osób ze złożoną niepełnosprawnością.
4. Organizowaniu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie tych szans, ze szczególnym 
uwzględnieniem:
- pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób niepełnosprawnych i 
chorych,
- wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami 
niepełnosprawnymi, chorymi jak i ich rodzinami,
- ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i chorych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Druk: MPiPS 2



1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2017 roku Stowarzyszenie kontynuowało podjęte w poprzednich latach działania na rzecz dzieci ze 
złożonymi niepełnosprawnościami i ich rodzin.
Prowadzone były zajęcia wychowania przedszkolnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dla 
najmłodszych dzieci z niepełnosprawnościami raz zagrożonych niepełnosprawnością. Udzielano 
konsultacji, pomagano w środowisku domowym, przedszkolnym i szkolnym. Pracę w tym obszarze 
wykonywali pedagodzy specjalni, fizjoterapeuci, psycholodzy, neurologopeda, dogoterapeuta, a od 
grudnia 2017 roku również muzykoterapeuta. Pomoc uzyskiwał zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Z zajęć 
przedszkolnych skorzystało w roku 2017 dziesięcioro dzieci, z wczesnego wspomagania rozwoju 43. Dla 
dzieci starszych i młodzieży prowadzone były zajęcia indywidualne ze specjalistami: pedagogami 
specjalnymi, fizjoterapeutami i neurologopedą. Z tej formy pomocy skorzystało 32 uczestników. 
Kontynuowano również zajęcia dla trzech grup wiekowych w świetlicach terapeutycznych. W tych 
spotkaniach brało udział łącznie 21 osób. Stowarzyszenie kontynuuje współpracę ze spółdzielnią 
socjalną Fiord Team współfinansując udział dzieci w zajęciach hipoterapeutycznych. W roku 2017 
zrealizowano ponad 180 sesji hipoterapii. W sumie przeprowadzono ponad 1.000 godzin zajęć 
wychowania przedszkolnego, prawie 600 zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, ponad 850 
rehabilitacji metodą NDT Bobath i 950 godzin zajęć logopedycznych, ponad 320 godzin zajęć 
świetlicowych, ponad 500 godzin zajęć specjalistycznych popołudniowych (terapia indywidualna). 
Równolegle do zajęć prowadzonych dla dzieci, udzielane było wsparcie dla rodziców - arteterapia i 
dyżur fizjoterapeuty. W ciągu roku zrealizowano prawie 80 godzin arteterapii i wykonano ponad 600 
masaży, z których skorzystało 64 rodziców.
Członkowie Stowarzyszenia wypracowali ponad 1.500 godzin na rzecz organizacji. Korzystano  pomocy 
wolontariuszy. W ramach współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i innymi 
poznańskimi uczelniami, umożliwiono studentom (głównie pedagogiki i fizjoterapii) realizację programu 
praktyk zawodowych oraz przeprowadzono spotkania hospitacyjne.
Stowarzyszenie wspiera rozwój pracowników umożliwiając im udział w kursach, szkoleniach i 
konferencjach. W 2017 roku były to m.in. szkolenie z wprowadzania komunikacji alternatywnej i 
wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością (poziom I i II), kompleksowa diagnostyka i 
terapia dysfagii, stymulacja i zabawa bazalna, karmienie dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością, 
dofinansowanie studiów podyplomowych - surdopedagogika, kurs NDT Bobath. Podnoszenie 
kompetencji pracowników jest niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu oferowanego 
wsparcia oraz wynika z potrzeb i problemów, z jakimi zgłaszają się do Stowarzyszenia podopieczni.
W czerwcu 2017 roku odbył się VIII Rodzinny Piknik Stowarzyszenia. Kolejny raz zgromadził rodziny 
Podopiecznych i przyjaciół Stowarzyszenia. Był okazją do wspólnego spotkania, integracji i nawiązania 
nowych relacji. Podczas pikniku korzystano z pomocy firmy Fiord Team (hipoterapia), wolontariuszy ze 
szkoły gimnazjalnej w Iwnie a także finansowego i rzeczowego wsparcia firmy Concordia Ubezpieczenia.
W październiku 2017 roku rozpoczęła się druga kampania społeczna Stowarzyszenia. Tym razem 
hasłem "wspólna zabawa - zwyczajna sprawa" zachęca się dzieci i rodziców dzieci zdrowych oraz 
niepełnosprawnych do dawania najmłodszym szansy na integrującą zabawę. Przygotowano ulotki, 
plakaty, spot video oraz filmy z wypowiedziami rodziców na temat wspólnej zabawy. Informacje o 
kampanii pojawiły się w radio, telewizji a przede wszystkim w Internecie. W przygotowanie całej akcji 
zaangażowali się podopieczni i ich rodzice. Duże znaczenie miała merytoryczna, techniczna i finansowa 
pomoc firm: Visual Heads, Concordia Ubezpieczenia i Dobocom.
Po raz trzeci firma GAGAMODELS przekazała całkowity zysk z dystrybucji kalendarza na rok 2018 
(limitowana, kolekcjonerska edycja) na rzecz Stowarzyszenia. Cała akcja była szeroko promowana w 
Internecie i wpłynęła na jeszcze większe zainteresowanie działalnością organizacji.
W 2017 roku pojawili się nowi podopieczni Stowarzyszenia. Systematycznie zwiększa się liczba osób 
korzystających ze wsparcia. Konieczne okazało się zwiększenie wynajmowanej powierzchni. Dzięki 
otwartości Fundacji UAM na potrzeby Stowarzyszenia możliwy był wynajem dodatkowych sal na 
drugim piętrze. Zyskano dzięki temu m.in. trzy duże sale do zajęć grupowych prowadzonych w 
godzinach popołudniowych, salę do masażu dla rodziców, pomieszczenia biurowe oraz dodatkowy 
pokój dla rodziców. Na bieżąco wzbogacany jest zasób sprzętu terapeutycznego i pomocy do 
prowadzenia zajęć. Przez cały rok szkolny i przez część czasu wakacyjnego, od poniedziałku do piątku, a 
także w niektóre soboty, od wczesnych godzin porannych do późnych godzin popołudniowych 
prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne.
Swoje działania Stowarzyszenie finansuje z różnych źródeł, z których głównym są wpływy z 1% podatku 
dochodowego. W 2017 roku kontynuowano projekt "Potrafię Więcej" współfinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to drugie, bardzo istotne źródło 
finansowania działań. Przychody Stowarzyszenia stanowią także darowizny od osób fizycznych i 
prawnych. W 2017 roku nie korzystano z dotacji ze środków budżetu państwa ani samorządu 
terytorialnego.
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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)

300

0

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)

nie dotyczy

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 (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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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie oraz 
prowadzenie 
działalności: 
terapeutycznej, 
rehabilitacyjnej, 
leczniczej, edukacyjnej i 
rekreacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych ze 
szczególnym 
uwzględnieniem:
- wczesnego 
wspomagania rozwoju 
dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością,
- poradnictwa i 
wspomagania rozwoju 
dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością i 
jego rodziny w okresie 
szkolnym.
Stowarzyszenie 
kontynuuje 
prowadzenie zadań 
podjętych w 
poprzednich latach. 
Organizowane są 
zajęcia dla 
najmłodszych dzieci - 
wczesne wspomaganie 
rozwoju, zajęcia 
wychowania 
przedszkolnego oraz dla 
dzieci w wieku 
szkolnym i dla 
dorosłych 
podopiecznych 
(świetlice 
terapeutyczne, zajęcia 
indywidualne ze 
specjalistami). W miarę 
możliwości pomoc 
uzyskują również 
opiekunowie osób 
niepełnosprawnych.

85.32.B
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie szkolenia 
kadr oraz rodzin pod 
kątem rehabilitacji i 
edukacji osób ze 
złożoną 
niepełnosprawnością. 
Stowarzyszenie 
prowadzi warsztaty dla 
rodziców dzieci z 
niepełnosprawnościami 
oraz szkolenia dla 
terapeutów. Rodzice 
mają możliwość udziału 
w szkoleniach i 
warsztatach 
wzmacniających ich 
kompetencje 
rodzicielskie oraz 
rozwój osobisty. 
Zatrudniona kadra 
systematycznie podnosi 
kwalifikacje 
zapewniając coraz 
lepszą jakość realizacji 
podejmowanych 
działań. Organizacja 
współpracuje z 
poznańskimi uczelniami 
w zakresie realizacji 
praktyk studenckich.

85.32.B
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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

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Alternatywne formy 
wychowania 
przedszkolnego dla 
dzieci ze złożoną 
niepełnosprawnością. 
Kolejny rok 
Stowarzyszenie 
prowadzi zajęcia 
wychowania 
przedszkolnego dla 
najmłodszych dzieci ze 
sprzężoną 
niepełnosprawnością. 
Grupa zajęciowa liczy 
maksymalnie ośmioro 
uczestników. Każdy z 
nich ma zapewniony 
codzienny 
pięciogodzinny pobyt 
na zajęciach, które są 
prowadzone przez 
specjalistów: 
rehabilitantów, 
pedagogów specjalnych 
i neurologopedę. Dzieci 
korzystają z zajęć 
indywidualnych i 
grupowych. Udział w 
zajęciach jest bezpłatny 
a dodatkowym 
wsparciem dla 
rodziców jest 
możliwość dowozu 
dzieci na zajęcia 
bezpłatnym 
transportem 
zapewnianym przez 
Stowarzyszenie.

85.10.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizowanie oraz 
prowadzenie 
działalności 
rehabilitacyjnej dla 
osób 
niepełnosprawnych, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem:
-w wczesnego 
wspomagania rozwoju 
dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością,
- poradnictwo i 
wspomaganie rozwoju 
dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością i 
jego rodziny w okresie 
szkolnym.
W ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju 
najmłodsi podopieczni 
korzystają z zajęć 
rehabilitacji ruchowej 
metodą NDT Bobath. Są 
to zajęcia odpłatne, w 
przypadku których 
rodzice ponoszą 
częściowo koszty 
udziału dziecka w 
terapii.

85.60.Z

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

Druk: MPiPS 8
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3,221,140.14 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,179,475.57 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 21,135.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 16,982.53 zł

e) Pozostałe przychody 3,547.04 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

581,226.41 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 136,788.83 zł

1,600.00 zł

78,237.40 zł

56,951.43 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 41,664.57 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)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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 2,185,183.57 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,538,361.35 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,461,460.33 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 581,226.41 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,268,349.66 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -10,784.00 zł

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

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: 2,139,709.96 zł 1,538,361.35 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

1,911,125.91 zł 1,538,361.35 zł

31,919.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

196,642.26 zł

22.79 zł 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.)

własność

1 Środki przekazane bezpośrednio podopiecznym na rzecz których zbierane są imiennie odpisy 1% 
podatku dochodowego

115,145.69 zł

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

558,541.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

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)

9.6 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

141.00 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

Druk: MPiPS 11



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 502,486.80 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

410,622.13 zł

406,033.65 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

4,588.48 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 91,864.67 zł

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

502,486.80 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 502,486.80 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

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)

2,499.93 zł

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 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)

6.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

6.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

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)

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

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

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

5,486.54 zł

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

1 zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych 
typach placówek

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

559,626.41 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

Aleksandra Pilimon
Ewa Kurczak - Wawrowska

3 lipca 2018 roku Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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