
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-11

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

Magdalena Agnieszka Arnt 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Iwona Wanda Suchowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Magdalena Maria 
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 przez:
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
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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)

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

W 2015 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 i zagrożonych niepełnosprawnością. Udzielano 
konsultacji, pomagano w środowisku domowym, przedszkolnym i szkolnym. Pracę w tym obszarze 
wykonywali pedagodzy specjalni, fizjoterapeuci, psycholodzy, neurologopeda i dogoterapeuta. Pomoc 
uzyskiwały zarówno dzieci, jak i ich rodzice.
Dla dzieci starszych i młodzieży prowadzone były zajęcia indywidualne ze specjalistami: pedagogami 
specjalnymi, fizjoterapeutami i neurologopedą. Kontynuowano również zajęcia grupowe w świetlicach 
terapeutycznych. Równolegle do zajęć organizowanych dla dzieci udzielane było wsparcie dla rodziców- 
arteterapia i dyżur fizjoterapeuty.
W sumie przeprowadzono prawie 1.100 godzin zajęć wychowania przedszkolnego, 700 zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju, prawie 1.000 zajęć rehabilitacji metodą NDT Bobath, ponad 900 
godzin zajęć logopedycznych, ponad 400 godzin zajęć świetlicowych, ponad 700 godzin zajęć 
specjalistycznych popołudniowych (terapia indywidualna). Członkowie Stowarzyszenia wypracowali 
ponad 1.000 godzin na rzecz organizacji. Korzystano z pomocy wolontariuszy. W ramach współpracy z 
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i innymi poznańskimi uczelniami, umożliwiono 
studentom (głównie pedagogiki) realizację programu praktyk zawodowych. 
Ponadto były organizowane szkolenia i warsztaty dla rodziców i terapeutów. Przeprowadzono 
warsztaty na temat podstaw metody Montessori, warsztaty wprowadzające do pracy z dzieckiem 
Metodą Growth Through Play System oraz cykl warsztatów psychologicznych bazujących na teorii 
uważności. Udzielano wsparcia w formie konsultacji telefonicznych, mailowych i rozmów 
bezpośrednich. Wspierano rodziców w problemach wychowawczych, udzielano porad i konsultowano 
indywidualne problemy występujące zarówno w środowisku domowym, jak i w przedszkolu i w szkole, 
do których uczęszczają podopieczni Stowarzyszenia. Rodzice korzystają ze wsparcia fizjoterapeuty (trzy 
dyżury w tygodniu podczas zajęć świetlicowych i jeden dopołudniowy w czasie zajęć przedszkolnych- 
średnio 10 godzin w tygodniu) oraz z zajęć arteterapii (podczas świetlicy czwartkowej).
Na początku stycznia 2015 roku została oddana do użytku sala polisensoryczna. Jest ona częścią 
projektu badawczego Fundacji UAM. W sali są realizowane zajęcia psychologiczne skierowane do 
rodziców dzieci z niepełnoprawnościami.
W lutym 2015 roku zorganizowano bal z okazji 10-lecia Stowarzyszenia. Na uroczystość zaproszeni 
zostali członkowie Stowarzyszenia, pracownicy i osoby wspierające organizację. Koszty organizacji balu 
pokryte zostały ze środków uzyskanych w ramach zbiórki na portalu wspieram.to. 
W czerwcu 2015 roku odbył się VI Rodzinny Piknik Stowarzyszenia. Kolejny raz zgromadził rodziny 
Podopiecznych i przyjaciół Stowarzyszenia. Jest okazją do wspólnego spotkania, integracji i nawiązania 
nowych relacji. Podczas pikniku korzystano z pomocy Fundacji Fiona, firmy Fiord Team (hipoterapia) 
oraz wolontariuszy ze szkoły gimnazjalnej w Iwnie.
Pod koniec 2015 roku rozpoczęła się duża akcja promocyjna Stowarzyszenia mająca celu uzyskanie 
środków finansowych na prowadzenie wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnoprawnościami. Firma 
GAGAMODELS przekazała całkowity zysk z dystrybucji kalendarza na rok 2016 (limitowana, 
kolekcjonerska edycja) na rzecz Stowarzyszenia. Cała akcja była szeroko promowana w Internecie 
i wpłynęła na jeszcze większe zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia.
W 2015 roku pojawili się nowi podopieczni Stowarzyszenia. Ciągle zwiększa się liczba osób 
korzystających ze wsparcia. Aktualna siedziba organizacji w pełni odpowiada potrzebom prowadzonych 
zajęć. Wszystkie sale są optymalnie wykorzystane. Systematycznie 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 2015 roku kontynuowano projekt „Potrafię Więcej” współfinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to drugie, bardzo istotne źródło 
finansowania. Pozyskano także środki z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej na prowadzenie 
wsparcia dla rodziców.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

300

1

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

 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:
a) wczesnego 
wspomaganiu dziecka 
ze złożoną 
niepełnosprawnością,
b) poradnictwa i 
wspomagania rozwoju 
dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością i 
jego rodziny w okresie 
szkolnym. 
Stowarzyszenie 
kontynuuje 
prowadzenie zajęć 
wczesnego 
wspomagania rozwoju 
dla najmłodszych 
podopiecznych. Dla 
dzieci w wieku 
szkolnym prowadzone 
są zajęcia 
popołudniowe 
indywidualne i 
grupowe. Wsparcie 
otrzymują również 
rodzice dzieci 
niepełnosprawnych.

85.32.B

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 4
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie szkolenia 
kadr oraz rodzin pod 
kątem rehabilitacji i 
edukacji osób ze 
złożoną 
niepełnosprawnością. 
Stowarzyszenie w 2015 
roku przeprowadziło 
cykl warsztatów dla 
rodziców dzieci z 
niepełnosprawnościami 
oraz dla terapeutów. 
Szkolenia dotyczyły 
pracy z dzieckiem 
metodą GTP oraz 
wprowadzenia do 
metody Montessori. 
Ponadto rodzice 
uczestniczyli w 
warsztatach 
psychologicznych, 
opartych o koncepcję 
uważności. W dalszym 
ciągu organizacja 
współpracuje z 
poznańskimi uczelniami 
w zakresie organizacji 
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 z 
niepełnosprawnością 
sprzężoną. Grupa 
zajęciowa liczy ośmioro 
uczestników. Każdy z 
nich ma zapewniony 
codzienny, 
pięciogodzinny pobyt 
na zajęciach, które 
prowadzone są przez 
specjalistów: 
rehabilitantów, 
pedagogów 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 
transportem 
zapewnianym przez 
Stowarzyszenie.

85.10.Z
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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:
a) wczesnego 
wspomaganiu dziecka 
ze złożoną 
niepełnosprawnością,
b) poradnictwa i 
wspomagania rozwoju 
dziecka ze złożoną 
niepełnosprawnością i 
jego rodziny w okresie 
szkolnym. 
Stowarzyszenie 
kontynuuje 
prowadzenie zajęć 
wczesnego 
wspomagania rozwoju 
dla najmłodszych 
podopiecznych. Dla 
dzieci w wieku 
szkolnym prowadzone 
są zajęcia 
popołudniowe 
indywidualne i 
grupowe. Wsparcie 
otrzymują również 
rodzice dzieci 
niepełnosprawnych.

85.60.Z

Druk: MPiPS 7



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3,684,891.02 zł

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie szkolenia 
kadr oraz rodzin pod 
kątem rehabilitacji i 
edukacji osób ze 
złożoną 
niepełnosprawnością. 
Stowarzyszenie w 2015 
roku przeprowadziło 
cykl warsztatów dla 
rodziców dzieci z 
niepełnosprawnościami 
oraz dla terapeutów. 
Szkolenia dotyczyły 
pracy z dzieckiem 
metodą Growth 
Through Play System 
oraz wprowadzenia do 
pracy z dzieckiem 
metodą Montessori. 
Udział w warsztatach i 
szkoleniach był 
częściowo odpłatny. 
Stowarzyszenie 
pozyskało środki z 
Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego (ROPS) 
na dofinansowanie 
prowadzenia tej formy 
wsparcia.

85.59.B

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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a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3,640,788.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 25,135.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 18,165.41 zł

e) Pozostałe przychody 802.61 zł

0.00 zł

0.00 zł

-9,258.32 zł

253,713.95 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 58,911.80 zł

2,470.00 zł

23,197.00 zł

33,244.80 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,624,894.88 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 1,370,684.34 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,204,666.26 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,756,628.71 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 244,455.63 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 2,184,065.49 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -16,072.76 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,670,550.19 zł 1,204,666.26 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

1,456,722.51 zł 1,194,016.26 zł

41,207.76 zł 10,650.00 zł

0.00 zł

0.01 zł

172,619.91 zł

0.00 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

użytkowanie wieczyste

najem

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

155,090.65 zł

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

292,321.00 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

Druk: MPiPS 10



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

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

10.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

7.6 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

135.00 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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 453,837.98 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

367,035.05 zł

361,770.42 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

4,584.63 zł

- inne świadczenia 680.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 86,802.93 zł

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

86,802.93 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 10,650.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 76,152.93 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)

2,767.30 zł

1.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

1.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

4.00 osób
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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)

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

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

1 Organizowanie i 
prowadzenie szkoleń, 
kursów i warsztatów dla 
członków rodzin osób 
niepełnosprawnych , 
opiekunów, kadry i 
wolontariuszy bezpośrednio 
zaangażowanych w proces 
rehabilitacji zawodowej lub 
społecznej osób 
niepełnosprawnych, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień 
dotyczących procesu 
integracji osób 
niepełnosprawnych  w 
najbliższym środowisku i 
społeczności lokalnej, 
zwiększania ich aktywności 
życiowej i zaradności 
osobistej oraz niezależności 
ekonomicznej, podnoszenia 
umiejętności pracy z 
osobami 
niepełnosprawnymi, w tym 
sprawowania nad nimi 
opieki i udzielania pomocy w 
procesie ich rehabilitacji

Działania na rzecz rodziców i 
terapeutów pracujących z 
dziećmi niepełnosprawnymi- 
udział w warsztatach 
grupowych i wsparcie 
indywidualne

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego

18,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

271,558.00 zł
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Aleksandra Pilimon
Ewa Kurczak - Wawrowska

 12 maja 2016 roku Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Poznania- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, kontrola w okresie 11.12.2014 - 
13.01.2015

1
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