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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-05

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 Maria Pilimon Prezes Stowarzyszenia TAK

Ewa Kurczak - Wawrowska Wiceprezes 
Stowarzyszenia

TAK

Małgorzata Kierzkowska Członek Zarządu - 
Skarbnik

TAK

Aldona Katarzyna 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)

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI ZE ZŁOŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ "POTRAFIĘ WIĘCEJ"
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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:
1. Działalność nieodpłatna polegającą na:
1.1. Organizowaniu oraz prowadzeniu działalności: terapeutycznej, 
rehabilitacyjnej, leczniczej, edukacyjnej i rekreacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem:
a. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością,
b. poradnictwa i wspomagania rozwoju dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością i jego rodziny w okresie szkolnym.
1.2. Prowadzeniu działalności informacyjnej i publikacyjnej w zakresie 
problematyki środowiska osób ze złożoną niepełnosprawnością.
1.3. Prowadzeniu szkolenia kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji i 
edukacji osób ze złożoną niepełnosprawnością.
1.4. Organizowaniu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie tych szans, ze 
szczególnym uwzględnieniem:
a. pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób niepełnosprawnych i 
chorych,
b. wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami 
niepełnosprawnymi, chorymi jak i ich rodzinami,
c. ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych lub chorych.
2. Działalność odpłatna polegająca na:
2.1. organizowaniu oraz prowadzeniu działalności: terapeutycznej, 
rehabilitacyjnej, leczniczej, edukacyjnej i rekreacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem:
a. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością,
b. poradnictwa i wspomagania rozwoju dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością i jego rodziny w okresie szkolnym.
2.2. Prowadzeniu działalności informacyjnej i publikacyjnej w zakresie 
problematyki środowiska osób ze złożoną niepełnosprawnością.
2.3. Prowadzeniu szkolenia kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji i 
edukacji osób ze złożoną niepełnosprawnością.
2.4. Organizowaniu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i 
osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie tych szans, ze 
szczególnym uwzględnieniem:
a. pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób niepełnosprawnych i 
chorych,
b. wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami 
niepełnosprawnymi, chorymi, jak i ich rodzinami,
c. ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych lub chorych.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Joanna Jackowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Magdalena Maria 
Nieszporek

Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Frydrychewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2018 roku Stowarzyszenie "Potrafię Więcej" kontynuowało podjęte we wcześniejszych latach działania na rzecz dzieci i 
młodzieży ze złożonymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.
Prowadzone były zajęcia wychowania przedszkolnego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dla najmłodszych dzieci z 
niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością. Dla dzieci starszych i młodzieży prowadzone były popołudniowe 
zajęcia indywidualne oraz grupowe w ramach świetlic terapeutycznych. Udzielano specjalistycznych konsultacji, wspierano 
rozwój i wychowanie dziecka w środowisku domowym, przedszkolnym i szkolnym. Pracę w tym obszarze wykonywali pedagodzy 
specjalni, fizjoterapeuci, psycholodzy, neurologopeda, dogoterapeuta i muzykoterapeuta. Ze wsparcia Stowarzyszenia korzystają 
również rodzice, uczestnicząc w zajęciach grupowych i indywidualnych. Nową formą działania na rzecz środowiska osób z 
niepełnosprawnościami są warsztaty "Wspólna zabawa - zwyczajna sprawa", przybliżające tematykę niepełnosprawności 
uczniom szkół podstawowych i przedszkolakom. 
W zajęciach wychowania przedszkolnego uczestniczyło dziewięcioro dzieci. Codzienną terapię dla nich prowadziło dwóch 
pedagogów specjalnych, dwoje fizjoterapeutów a opiekę nad dziećmi sprawowały dwie pomoce terapeutów. Dodatkowo dzieci 
miały zapewnione zajęcia   z neurologopedą, muzykoterapeutą i dogoterapeutą. W sumie dzieci korzystające z tej formy 
wsparcia otrzymały pomoc w  formie: około 1.000 zajęć rehabilitacji ruchowej, ponad 1.000 zajęć pedagogicznych, ponad 300 
zajęć logopedycznych, prawie 200 zajęć dogoterapii oraz 36 zajęć z muzykoterapeutą. Stowarzyszenie wspiera rodziców w 
dowozie dzieci na zajęcia przedszkolne, organizując lub dofinansowując ich transport.
Z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju skorzystało 73 dzieci, udzielono ponad 2.000 godzin wsparcia. W zależności od 
potrzeb, dzieci brały udział w zajęciach z pedagogiem specjalnym, tyflopedagogiem, terapeutą wczesnego wspomagania 
rozwoju, neurologopedą, fizjoterapeutą oraz w miarę możliwości uczestniczyły w zajęciach muzykoterapii i dogoterapii.
Dla dzieci starszych i młodzieży prowadzone były zajęcia indywidualne ze specjalistami: pedagogami, fizjoterapeutami, 
neurologopedą, hipoterapeutą oraz warsztaty plastyczne. Z takiej formy wsparcia skorzystało w sumie 28 osób, dla których 
przeprowadzono ponad 1.100 godzin zajęć.
Kontynuowana jest praca w ramach trzech grup świetlicy terapeutycznej (łącznie 20 uczestników). W ciągu roku 
przeprowadzono prawie 120 spotkań. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, raz w miesiącu, w sobotę, organizowane są 
dodatkowe zajęcia.
Stowarzyszenie nadal prowadzi zajęcia wspierające rodziców. Oprócz grupy arteterapeutycznej działającej przy czwartkowej 
świetlicy terapeutycznej, do dyspozycji rodziców niemal codziennie jest fizjoterapeuta. Opiekunowie mogą korzystać z masaży, 
treningu personalnego oraz zajęć, których celem jest poprawa ich kondycji oraz zapobieganie problemom wynikającym z 
długotrwałej opieki nad osobą niepełnosprawną. Z takiej formy pomocy skorzystało 90 osób a łącznie przeprowadzono ponad 
900 spotkań z fizjoterapeutą. Do końca czerwca 2018 roku dzięki funduszom pozyskanym od firmy Aquanet S.A. dodatkowo 
rodzice mogli korzystać z zajęć tańca terapeutycznego (przeprowadzono ponad 20 takich spotkań dla grupy 10 rodziców).
Od końca kwietnia 2018 roku prowadzone są bezpłatne warsztaty dla przedszkoli i szkół pn."Wspólna zabawa - zwyczajna 
sprawa". W ramach spotkań uczniowie mieli okazję mi.in. oswoić się z tematem niepełnosprawności, dowiedzieć się z jakimi 
trudnościami na co dzień borykać się mogą ich niepełnosprawni rówieśnicy, jak ważna jest tolerancja i akceptacja, jak istotna 
jest zwyczajna, wspólna zabawa. Przeprowadzono 66 spotkań, w których uczestniczyło ponad 1.100 uczniów klas 0-III oraz 
przedszkolaków (grupy pięcio i sześciolatków). Co ważne, z zajęć korzystali także uczniowie klas integracyjnych (w spotkaniach 
wzięło udział 40 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności).
Członkowie Stowarzyszenia wypracowali ponad 1.500 godzin na rzecz organizacji. Korzystano również z pomocy wolontariuszy. 
W ramach współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i innymi poznańskimi uczelniami, umożliwiono 
studentom (głównie pedagogiki) realizację praktyk zawodowych oraz przeprowadzono spotkania hospitacyjne.
Stowarzyszenie wspiera rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników, umożliwiając im udział w kursach, 
szkoleniach i konferencjach. W 2018 roku były to m.in. kursy stymulacji bazalnej, dofinansowanie studiów podyplomowych - 
surdopedagogika, kurs NDT Bobath, superwizje, kurs pierwszej pomocy pediatrycznej dla całej kadry terapeutycznej. 
Podnoszenie kompetencji pracowników jest niezbędne dla utrzymania odpowiedniego poziomu oferowanego wsparcia oraz 
wynika z potrzeb i problemów, z jakimi do Stowarzyszenia zgłaszają się podopieczni.
W marcu 2018 roku po raz kolejny zorganizowano okolicznościowe spotkanie integracyjne dla mam podopiecznych 
Stowarzyszenia z okazji Dnia Kobiet.
W kwietniu 2018 roku Stowarzyszenie zostało zaproszone do charytatywnej licytacji organizowanej przy okazji Seminarium 
Inwestycyjnego Xelion w Janowie k. Warszawy. Spotkanie było okazją do zaprezentowania działalności Stowarzyszenia. Fundusze 
zebrane w trakcie licytacji (kwota 33.380,00 zł) zostały przeznaczone m.in. na organizację Pikniku Rodzinnego.
Również w kwietniu Stowarzyszenie otrzymało główną nagrodę podczas II Przeglądu Filmów Integracyjnych organizowanego 
przez Katedrę Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Jury w ten sposób doceniło film promujący kampanię społeczną "Wspólna zabawa - zwyczajna sprawa". 
W czerwcu po raz kolejny odbył się integracyjny Piknik Rodzinny dla podopiecznych Stowarzyszenia. Był okazją do wspólnych 
spotkań, integracji i nawiązywania nowych relacji. Podczas pikniku nie zabrakło wspierających Stowarzyszenie wolontariuszy ze 
szkoły w Iwnie, harcerzy z 231 PDHS Nestor, firmy Fiord Team (hipoterapia) a także sponsorów: firmy Concordia Ubezpieczenia, 
Esaliens TFI S.A.
We wrześniu Stowarzyszenie dołączyło do organizowanego przez Poznański Park Naukowo - Technologiczny "Pikniku z 
wyobraźnią". Zaprezentowane zostały hasła związane z kampanią społeczną "Wspólna zabawa - zwyczajna sprawa". Wśród 
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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)

Nie dotyczy.

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

300

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

uczestników pikniku prowadzona była zbiórka na zakup integracyjnej karuzeli.
W grudniu Stowarzyszenie otrzymało finansowe wsparcie z inicjatywy lokalnych firm - Diet&More oraz PozKrone, które 
zorganizowały wśród swoich pracowników i klientów zbiórki na rzecz naszych podopiecznych. Podsumowany został również 
udział Stowarzyszenia w charytatywnej akcji firmy Rossmann "Pomagamy jak umiemy". W przedświątecznym okresie do 
organizacji dotarły dary rzeczowe (kosmetyki, środki czystości, żywność) o wartości ponad 22 tysięcy złotych. Zostały one 
przekazane podopiecznym Stowarzyszenia, część przeznaczono na bieżące potrzeby organizacji. Po raz kolejny świąteczne 
upominki dla podopiecznych przekazało wydawnictwo Media Rodzina.
W grudniu miał również miejsce wernisaż prac dwóch podopiecznych Stowarzyszenia, towarzyszący promocji Kalendarza Gaga 
Models na rok 2019. Po raz kolejny całkowity dochód ze sprzedaży kalendarza będzie przeznaczony na wsparcie naszych 
podopiecznych.
Swoje działania Stowarzyszenie finansuje z różnych źródeł. Najważniejszym z nich są wpływy z 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych. W 2018 roku nadal realizowano zajęcia współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych - w marcu zakończono projekt "Potrafię Więcej" a od kwietnia rozpoczął się projekt "Potrafię Więcej 
III", którego zakończenie planowane jest w marcu 2021 roku. Środki z PFRON są drugim, bardzo istotnym źródłem finansowania 
działalności Stowarzyszenia. Pozwalają na realizację prawie wszystkich zajęć. Ponadto budżet Stowarzyszenia zasilają środki z 
darowizn od osób fizycznych i prawnych, składki członkowskie oraz przychód z działalności odpłatnej.
W 2018 roku Stowarzyszenie nie korzystało z innych niż PFRON dotacji ze środków z budżetu państwa ani samorządu 
terytorialnego.

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

Organizowanie oraz prowadzenie 
działalności terapeutycznej, 
rehabilitacyjnej, leczniczej, edukacyjnej i 
rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem:
a. wczesnego wspomagania dziecka ze 
złożoną niepełnosprawnością,
b. poradnictwa i wspomagania rozwoju 
dziecka ze złożoną niepełnosprawnością i 
jego rodziny w okresie szkolnym. 
Prowadzone były częściowo odpłatne 
zajęcia rehabilitacyjne dla najmłodszych 
dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub 
zagrożonych niepełnosprawnością.

85.60.Z 0,00 zł

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  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

Organizowanie oraz prowadzenie działalności 
terapeutycznej, rehabilitacyjnej, leczniczej, 
edukacyjnej i rekreacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem:
a. wczesnego wspomagania dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością,
b. poradnictwa i wspomagania rozwoju dziecka 
ze złożoną niepełnosprawnością i jego rodziny w 
okresie szkolnym. 
Prowadzone były nieodpłatne zajęcia ze 
specjalistami (pedagogami, fizjoterapeutami, 
psychologami, neurologopedą, dogoterapeutą i 
muzykoterapeutą), mające na celu 
wszechstronne wspieranie rozwoju osób 
niepełnosprawnych.

85.32.B 1 976 562,53 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 705 565,76 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 676 280,12 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 8 420,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 20 064,85 zł

e) pozostałe przychody 800,79 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 284 695,80 zł

2.4. Z innych źródeł 29 285,64 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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 158 544,50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 233 039,82 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

233 039,82 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:

2 160,00 zł

61 073,97 zł

219 783,87 zł

1 677,96 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

Druk: NIW-CRSO 6



5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 415 280,39 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -90,00 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 2 970 274,97 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 976 562,53 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: 2 497 080,99 zł 1 976 562,53 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

2 260 999,73 zł 1 976 562,53 zł

8 510,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

144,00 zł

227 340,66 zł

86,60 zł 0,00 zł

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

92 803,15 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 828 241,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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)

12 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)

10,13 etatów

22 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

151 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

0,00 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 561 430,83 zł

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

561 430,83 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)

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
(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)  

2 273,00 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)  

0,00 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  OKw 
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)

6 osób

w 
tym:

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

6 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

432 678,99 zł

426 935,44 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

5 743,55 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 128 751,84 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 561 430,83 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

0,00 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)

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 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 (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

5 774,35 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

211 439,82 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Nie dotyczy.
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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 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)

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Aleksandra Pilimon
Ewa Kurczak - Wawrowska Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewoda Wielkopolski (na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Komitetu ds Pożytku 
Publicznego) - w zakresie prawidłowości gromadzenia i wydatkowani

1

2019-07-05

Druk: NIW-CRSO 12


