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Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2019

• 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 2020-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. LEGNICKA Nr domu 65 Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 54-206 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 605105812

Nr faksu E-mail 
fundacja@fundacjapiotrusiapana.pl

Strona www www.fundacjapiotrusiapana.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2016-04-01

2018-08-06

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36410870600000 6. Numer KRS 0000610819

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

Piotr Klebaniuk Prezes Zarzadu TAK

Urszula Ziędalska Wiceprezes Zarzadu 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

Ewelina Smolarczyk 
(Łabuda)

Członek Rady Fundacji TAK

Małgorzata Hadzlik Członek Rady Fundacji TAK

Paweł Michalczewski Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "FUNDACJA PIOTRUSIA PANA"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Działania Fundacji Piotrusia Pana w 2019 roku, do liczne działania o charakterze pomocy finansowej, materialnej a 
także pomoc w rehabilitacji. dzieciom z potrzebujących dotkniętych nieszczęściem rodzin.
Działania Fundacji są możliwe dzięki wolontariuszom i przyjaciołom. Ci pierwsi biorą udział w zbiórkach i innych 
działaniach. Przyjaciele wspierają organizacje darami rzeczowymi, pomocą w przygotowaniu materiałów, 
umieszczaniem puszek w ramach zbiorki publicznej w swoich miejscach pracy.
Zostały przeprowadzone różnego rodzaju spotkania, akcje w szkołach, w zakładach pracy 
i w hospicjum.
Poprzez akcje przeprowadzane na Facebooku Fundacji Piotrusia Pana i na stronie 
internetowejwww.fundacjapiotrusiapana.pl, dzięki ofiarności darczyńców zapewniono pomoc pięciu małym
 i dużym pacjentom.
Fundacja Piotrusia Pana bierze udział w zbiórce nakrętek na rehabilitację dziecka z IMAGO Niepublicznego 
Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego w Krzeptowie.
Od 16 stycznia do 31 grudnia 2019 r. przeprowadzana była zbiórka „Fundacja Piotrusia Pana Z Potrzeby Serca”. 
Numer zbiórki 2019/266/OR. Suma zebranych środków pieniężnych 7 074,24 zł. 
Datki zostały przeznaczone m in. na: 
• Leczenie i rehabilitację 6 miesięcznego chłopca chorego na sma z Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Słoneczko” w Złotowie; 
• zakup pomocy szkolnych dla dzieci ze Stowarzyszenia Pomocy „Iskierka” we Wrocławiu; 
• zakup artykułów szkolnych dla dzieci niesłyszących w Borj Cedria w Tunezji; 
• zakup artykułów szkolnych dla Dolnośląskiego Stowarzyszenie Wsparcia dla Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych 
IMAGO w Krzeptowie; 
• Leczenie, rehabilitacja i zakup leków dla 7 miesięcznego chłopca chorego na sma z Fundacji Avalon 
w Warszawie; 
• Wsparcie w zakupie wózka inwalidzkiego;
• Wsparcie na leczenie okologiczne;
• oraz dary rzeczowe: wyprawki szkolne dla dzieci niesłyszących w Ośrodku Borj Cedrja, piórniki szkolne dla dzieci 
Stowarzyszenia Pomocy Iskierka, piórniki szkolne dla dzieci z Hospicjum „Formuła Dobra” , Wioski w Buturu w 
Tanzanii.
W roku 2019 ratujemy małe serce! Rok temu walczyliśmy o serduszko Mateuszka. Obecnie nadal walczymy. W 
lutym przeprowadzone zostały w jednej z wrocławskich korporacji zostały przeprowadzone akcje edukacyjno-
zbiórkowe Walentynki 2019
Dzień Kobiet dla tych, które codziennie swoją energię i czas oddają dzieciom, które tego bardzo potrzebują. 
Codziennie dbają o ich potrzeby, zdrowie i walczą o przyszłość.  Dzięki Akcji Fundacji Piotrusia Pana i wsparciu wielu 
dobrych serc, Mamy dzieci z Przedszkole Terapeutyczne Niebieski Latawiec dla Dzieci z Autyzmem razem z Paniami 
terapeutkami miały okazję wspólnie poświętować swój wyjątkowy Dzień Kobiet.
Podczas wakacji 2019 pierwszy kontyngent darów dotarł w końcu do Tanzanii i przyczynił się do tej wielkiej radości 
dzieci z Buturu.
Fundacja Piotrusia Pana w roku 2019 zaczyna tez pomagać dzieciom głuchoniemym z ośrodka w Borj cedria pod 
Tunisem. Dzieci kochają tę szkołę. Jest to dom dziecka dla 30 dzieci oraz szkoła dla 60 uczniów prowadzona przez 
Fundację asds association de soutien aux... Akcja Pomaluj Mój Świat i odwiedziny FPP z wyprawkami szkolnymi w 
Ośrodku w Borj cedria pod Tunisem.
Wrzesień, październik w Szkole Podstawowej nr 118 we Wrocławiu odbywają się spotkania fundacji 
z dziećmi z grupy świetlicowej i zajęcia na temat pomocy innym i wolontariatu.
Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjum. Fundacja Piotrusia Pana zawitała do Stowarzyszenia Medycznego 
Hospicjum "Formuła Dobra" żeby złożyć życzenia, wyściskać cały Wspaniały Zespół Hospicjumi wręczyć drobne 
prezenciki. Niespodzianka z okazji dnia opieki paliatywnej i hospicjum dla zespołu „Formuły Dobra”. Wręczenie 
medali w kształcie serca i niezbędników z przyborami biurowymi dla kadry z hospicjum „Formuła Dobra”.
Dzień wolontariusza 2019.  Spotkanie z wolontariuszami i wręczeni im nagród. Podsumowanie działań wolontariatu. 
Podsumowanie akcji i przedstawienie planów na rok 2020. 
Akcja „Wymarzony prezent”. W tym roku Fundacja postanowiła przy współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami 
obdarzyć prezentami dzieci z trzech różnych placówek. Z listów zostały wybrane dzieci 
i zrobione dla nich w grudniu paczki mikołajkowe.
Akcja „Odpocznij w te Święta”. Akcja poduszkowa ze zbiórki za poduszki zbieramy na terapie genowa dziecka 
chorego na sma.
Kiermasz Świąteczny w ramach zbiórki publicznej „Piernikowy zawrót głowy”. Akcja zdobienia świątecznego puszek 
na datki i pieczenia pierników przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlińskiego we 
Wrocławiu.
Przygotowania do licytacji internetowych w roku 2020.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

a) świadczenie pomocy finansowej i materialnej dla 
osób osobom w trudnych sytuacjach życiowych: 
chorym, upośledzonym, niepełnosprawnym i 
niedostosowanym społecznie, bezdomnym, ubogim, 
samotnym, opuszczonym oraz osobom ze środowisk 
patologicznych, zagrożonych niedostosowaniem i 
wykluczeniem społecznym, sierotom i dzieciom 
porzuconym przez rodziców, dzieciom ze środowisk 
patologicznych i rodzin ubogich, niewydolnych 
wychowawczo, osobom doświadczającym kryzysu oraz 
osobom starszym pozbawionym opieki ma charakter 
nieodpłatny, b) pomoc społeczną na rzecz osób 
będących w trudnej sytuacji życiowej, ukierunkowaną 
na wyrównywanie szans, w szczególności pomoc 
społeczną dla dzieci szczególnie uzdolnionych 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (głównie 
poprzez finansowanie stypendiów i nagród) mają 
charakter nieodpłatny, c) podejmowanie działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych oraz ich Rodzin, także poprzez 
finansowanie leczenia bądź rehabilitacji, mają charakter 
nieodpłatny, d) prowadzenie działalności charytatywnej, 
która to działalność ma charakter odpłatny i nieodpłatny 
e) prowadzenie działalności wydawniczej, która to 
działalność ma charakter nieodpłatny, f) podejmowanie 
działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, która to 
działalność ma charakter odpłatny i nieodpłatny, g) 
organizowanie, finansowanie spotkań, szkoleń, 
sympozjów.

1 800,86 zł

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

5
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 26 408,03 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 337,00 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 21 071,03 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 7 845,50 zł

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

64,00 zł

20 006,24 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 20 070,24 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 337,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 800,86 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

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.

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)

0 osób

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 6 337,79 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 - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

570,00 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
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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 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
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2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji
Piotr Klebaniuk Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-13

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

Druk: NIW-CRSO 7


