
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      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 2021-09-22

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

2005-09-21

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

Dorota Iwanowska Członek Zarządu TAK

Katarzyna Glema 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 na  rzecz  Dzieci  ze Złożoną  
Niepełnosprawnością "Potrafię  Więcej"  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  rodzicom  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:
a). Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością.
b). 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 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 i chorych.  
II. Działalność odpłatną polegającą na:
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. 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 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 i chorych.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Magdalena Nieszporek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Agnieszka Frydrychewicz Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Joanna Jackowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W 2020 roku Stowarzyszenie „Potrafię Więcej” kontynuowało podjęte we wcześniejszych latach działania na rzecz dzieci i 
młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. 
W ramach działalności statutowej prowadzono:
- zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla najmłodszych dzieci (do osiągnięcia wieku szkolnego) u których zdiagnozowano 
niepełnosprawność lub są nią zagrożone. W ramach kompleksowego specjalistycznego wsparcia oferowano zajęcia rehabilitacji 
ruchowej, neurologopedię, pomoc psychologa i terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju, terapię wzroku, muzykoterapię 
oraz dogoterapię.
- zajęcia wychowania przedszkolnego dla dzieci ze złożoną niepełnosprawnością. Uczestnicy tych zajęć mają zapewnioną 
codzienną kilkugodzinną opiekę połączoną z udziałem w aktywnościach indywidualnych (rehabilitacja ruchowa, terapia 
pedagogiczna, neurologopedia, dogoterapia) oraz grupowych (zajęcia ogólnorozwojowe, muzykoterapia).
- zajęcia specjalistyczne indywidualne prowadzone dla uczestników w wieku szkolnym i starszych obejmujące zajęcia 
rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, neurologopedię, hipoterapię a także zajęcia grupowe.
Wsparcie kierowano również dla opiekunów osób niepełnosprawnych oferując głównie zajęcia z fizjoterapeutą (masaże, 
instruktaż ćwiczeń, trening personalny, terapia).
W pierwszych miesiącach 2020 roku kontynuowano również prowadzenie dla szkół i przedszkoli warsztatów dotyczących 
problematyki niepełnosprawności (w ramach projektu „Wspólna zabawa – zwyczajna sprawa”). 
Z uwagi na epidemię wirusa SARS-COV-2 konieczne było czasowe zawieszenie działalności Stowarzyszenia. Zgodnie z wydanymi 
rozporządzeniami od połowy marca do prawie końca maja całkowicie zaniechano prowadzenia zajęć. W tym czasie pracownicy 
Stowarzyszenia oraz członkowie organizacji zaangażowali się w pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji oraz 
wsparciem szpitali i innych placówek poprzez szycie maseczek oraz dostarczanie innych środków ochrony osobistej koniecznych 
do walki z wirusem. Tam, gdzie było to możliwe, terapeuci utrzymywali zdalny kontakt z podopiecznymi i radzili, jak w czasie 
zawieszenia zajęć kontynuować terapię w warunkach domowych. Od końca maja do przerwy wakacyjnej wznowiono 
prowadzenie zajęć stacjonarnych z zachowaniem reżimu sanitarnego. W takich warunkach możliwe było tylko prowadzenie 
terapii indywidualnych, wszystkie formy wsparcia grupowego zostały zawieszone. Po przerwie wakacyjnej wznowiono zajęcia 
grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nadal zachowywano podwyższone środki ostrożności, kilka razy konieczne było 
czasowe wstrzymanie prowadzenia zajęć z uwagi na bardzo wysokie ryzyko zakażenia wirusem wśród pracowników i 
podopiecznych. Z tego też powodu zrealizowano mniej zajęć niż w poprzednim roku.
W lutym 2020 roku zorganizowano jubileuszowy bal, z okazji 15-lecia organizacji. Z uwagi na stan epidemii nie odbył się 
tradycyjny piknik rodzinny dla podopiecznych i przyjaciół Stowarzyszenia.
Członkowie Stowarzyszenia w ramach prac społecznych zaangażowali się przede wszystkim w działania służące ograniczaniu 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2. Były to prace polegające na gromadzeniu materiałów, szyciu maseczek oraz ich dalszej 
dystrybucji (do szpitali, placówek opiekuńczych oraz osób potrzebujących).
Działania podjęte w 2020 roku Stowarzyszenie finansowało głównie ze środków pochodzących z odpisów 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Kontynuowany był projekt „Potrafię Więcej III”, współfinansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przychody Stowarzyszenia stanowią również środki z darowizn od osób 
fizycznych i prawnych a także składki członkowskie. W 2020 roku nie korzystano z dotacji ze środków samorządu terytorialnego.
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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

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 rozwoju dziecka ze 
złożoną niepełnosprawnością,
b). poradnictwa i wspomagania rozwoju dziecka 
ze złożoną niepełnosprawnością i jego rodziny w 
okresie szkolnym.
W ramach tych działań prowadzono zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia 
wychowania przedszkolnego, indywidualne 
zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży w 
wieku szkolnym, zajęcia grupowe o charakterze 
uspołeczniającym i usamodzielniającym.

85.32.B 2 643 177,66 zł

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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4 371 999,05 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 393 379,13 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) 4 919 333,17 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 908 143,70 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 320,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 7 869,04 zł

e) pozostałe przychody 0,43 zł

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 rozwoju dziecka 
ze złożoną niepełnosprawnością, b). 
poradnictwa i wspomagania rozwoju 
dziecka ze złożoną niepełnosprawnością i 
jego rodziny w okresie szkolnym. W ramach 
działalności odpłatnej prowadzone są 
zajęcia rehabilitacyjne dla uczestników 
wczesnego wspomagania rozwoju. Opłatę 
za udział w zajęciach wnoszą rodzice dzieci 
nie ujętych w projekcie 
współfinansowanym z projektu PFRON.

85.32.B 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. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 142 765,52 zł

2.4. Z innych źródeł 11 189,47 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 5 487 045,07 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 643 177,66 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: 3 092 218,48 zł 2 643 177,66 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 863 107,94 zł 2 643 177,66 zł

1 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - organizowanie oraz prowadzenie działalności 
terapeutycznej, rehabilitacyjnej, leczniczej, edukacyjnej i rekreacyjnej dla osób 
niepełnosprawnych.

2 643 177,66 zł

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

169 016,49 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

393 379,13 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

1 530,00 zł

38 300,00 zł

102 935,52 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 2 045 035,76 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 325,00 zł

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

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

4 645,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,05 zł

224 205,96 zł

258,53 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 624 961,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

624 961,00 zł

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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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)

15 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)

13,14 etatów

16 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

169 osób fizycznych
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 570 808,43 zł

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

570 808,43 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)  

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)  

2 890,55 zł

1 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)

1 osób

w 
tym:

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

1 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

1 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

473 560,51 zł

460 801,39 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 12 759,12 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 97 247,92 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 570 808,43 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

5 248,30 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

393 379,13 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 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

2021-09-22
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