
 

 

                  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
                                           Fundacji  POMÓC WIĘCEJ 
 
             za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 
 
 
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI: 
 
nazwa:  Fundacja Pomóc Więcej 
siedziba: 41-200 Sosnowiec , ul. Modrzejowska 20 
e-mail: pomocwiecej@interia.pl 
numer NIP:  6443489227 
numer REGON: 241985934 
numer KRS: 0000389968 
 
Zarząd : 

• Prezes Zarządu – Michał Niezgoda  
• Wiceprezes Zarządu – Sylwia Roman 
• Sekretarz – Joanna Niezgoda 

 
 
2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA: 
 
Celem działania fundacji Pomóc Więcej jest organizowanie i niesienie wszelkiej 
pomocy ludziom potrzebującym wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji 
życiowych , których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i 
możliwości . Nadrzędnym celem fundacji jest ochrona godności i integralności 
każdego człowieka oraz przeciwdziałanie każdej z form dyskryminacji , przemocy, 
nadużyć i zaniedbań wobec niego. 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność statutową: 
 

• dobroczynności – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla 
osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i 
potrzebujących pomocy, 

• ochrony zdrowia – poprzez przekazywanie środków umożliwiających 
ratowanie życia i zdrowia, środków ułatwiających korzystanie z opieki 
lekarskiej i wykwalifikowanych specjalistów oraz zakup lekarstw , środków 



medycznych , specjalistycznego sprzętu medycznego przeznaczonego dla 
ośrodków zdrowia , szpitali , zakładów rehabilitacyjnych , hospicjów, 

• pomocy społecznej – poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na 

zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie 

im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka , a także 

pomoc w usamodzielnianiu się , 

• rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ,  

wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym – 

finansowanie działań mających na celu rehabilitację, aktywizację zawodową i 

podniesienia jakości życia , w tym przekazywanie środków na otwarcie świetlic 

, warsztatów terapeutycznych lub innych ośrodków rehabilitacyjnych 

umożliwiających realizację tych celów , 

• edukacyjnych i terapeutycznych– poprzez przekazywanie środków na 

szkolenia , treningi , terapię oraz działania zwiększające wiedzę i świadomość 

społeczeństwa dotyczącą osób chorych , niepełnosprawnych , dotkniętych 

biedą , wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.    

 
Dochody Fundacji mogą pochodzić z: 
 
1. darowizn, spadków, zapisów, 
2. dotacji i subwencji oraz grantów, 
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz prywatnych . 
4. dochodów z majątku Fundacji,  majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw 
majątkowych, 
5. odsetek bankowych, 
6. dywidend i zysków z akcji i udziałów oraz papierów wartościowych. 
7.dochodów z konkursów, licytacji , festiwali . 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO PODJĘTA PRZEZ FUNDACJĘ  
W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 r. 
 

W ramach działalności nieodpłatnej najważniejszą sferą działalności pożytku 
publicznego są zadania w zakresie działalności charytatywnej polegającą na 
gromadzeniu funduszy lub innej formy wspierania finansowego w ramach pomocy 
społecznej. Aktualnie mamy 110 podopiecznych – głównie dzieci z różnymi ciężkimi 
schorzeniami . Są to osoby wymagające  stałego, systematycznego leczenia i 
specjalistycznej rehabilitacji.  

Nasze działania koncentrują się na pozyskiwaniu środków finansowych , a 
także darów rzeczowych na rzecz naszych podopiecznych. Organizujemy 
bezpośrednią pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym  poprzez zbiórkę 
pieniędzy na operacje, leczenie, rehabilitację , zakup lekarstw , sprzętu 
rehabilitacyjnego , dojazdu do ośrodków leczenia , a także zakup żywności oraz 
niezbędnych środków higienicznych . Prowadzimy permanentną  zbiórkę publiczną.  

W ramach naszej działalności  w 2016 r. : 



- w dniu 6.01.2016 r. współorganizowaliśmy koncert w Wadowickim Centrum Kultury 
połączony ze zbiórką pieniędzy na rzecz naszej podopiecznej, 
-w dniu 19.03 2016 r. odbyło się otwarcie Centrum Terapii i Edukacji w 
Świętochłowicach w lokalu, który otrzymaliśmy do użytkowania dzięki Urzędowi 
Miejskiemu w Świętochłowicach, wyremontowaliśmy własnymi siłami. Od dnia 
otwarcia fundacja prowadzi w Centrum terapie dla naszych podopiecznych (dzieci z 
upośledzeniem intelektualnym) . Odbywają się regularnie : dogoterapia, arteterapia, 
muzykoterapia, terapia zajęciowa. Od września 2016 r. zakupiliśmy  i urządziliśmy 
salę do terapii integracji sensorycznej  (sprzęt zakupiony dzięki darowiźnie z TVP w 
ramach akcji „Reklama Dzieciom”) i salę doświadczania świata. Od tego tez czasu 
nasi podopieczni mogą korzystać także z tej formy terapii. Prowadzimy również 
grupę wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych oraz  jest możliwość z 
korzystania z indywidualnej pomocy psychologicznej dla członków tych rodzin, 
- w dniu 2.04.2017 r. z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 
zorganizowaliśmy w Centrum Terapii i Edukacji w Świętochłowicach konferencję na 
temat autyzmu, w której uczestniczyli rodzice dzieci autystycznych oraz specjaliści 
zajmujący się takimi osobami ze szkół specjalnych z Katowic, Chorzowa i Bytomia, 
- w dniu 4.06.2016 r. fundacja uczestniczyła w Świętochłowickim Pikniku Organizacji 
Pozarządowych 
- w dniu 6.09.2016 r. udział w turnieju SJOELBAK w czasie Tygodnia Godności Osób 
Niepełnosprawnych w Świętochłowicach organizowanym przez MDPS „Złota Jesień”, 
- w dniu 18.09.2016 r. współorganizowaliśmy imprezę plenerową w Kleczy  (mecz 
piłki nożnej, pokazy sportowe, koncert muzyczny), z której dochód przeznaczony był 
na rzecz naszej podopiecznej, 
- w dniach 14-16.11.2016 r. współorganizowaliśmy imprezę „Torami z bohaterami, 
czyli przejedź się tramwajem dla chorego dziecka” w Krakowie, 
- w dniu 2.12.2016 r. uczestniczyliśmy w imprezie organizowanej przez Miejski Dom 
Kultury Batory w Chorzowie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych  oraz wystawiliśmy kiermasz świąteczny na rzecz Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 2 w Chorzowie, 
- w dniu 3.12.2016 r. zorganizowaliśmy Mikołaja w Centrum Terapii I Edukacji w 
Świętochłowicach  dla naszych podopiecznych, 
- w dniu 10.12.2016 r. zorganizowaliśmy zbiórkę pieniężną dla naszego 
podopiecznego w Teatrze Rozbark w Bytomiu. 
 

 
Działalności odpłatnej  pożytku publicznego fundacja nie prowadziła. 
 
3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Fundacja nie prowadzi działalności 
gospodarczej. 
 
4.Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i  
o poniesionych kosztach : 
 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów : 
przychód fundacji w 2016 r. wyniósł 602.448,87 zł - 
Informacja o poniesionych kosztach : 
a) realizacja celów statutowych – 596.077,48 zł 
b) administracja – ……………….. zł 
 



   
5. Pozostałe dane  
 
a) liczba osób zatrudnionych: 2 
 
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości 
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – 
1.058,00 zł 

 
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym 
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia – 1.058,00 zł 
 
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – nie było 
 
e) udzielone przez Fundację  pożyczkach pieniężnych – nie było 
 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  
Raiffeisen Polbank S.A.:  
Konto -2194 9302 kwota:             891,07 zł 
Konto -2194 9213 kwota:        12.459,98 zł 
Konto -2194 9345 kwota:                 0,00 zł 
Konto 2194 9388 kwota:       221.552,37 zł 
 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie było 
 
h) nabytych nieruchomościach – nie było 
 
i) pozostałe nabyte środki trwałe – nie było 
 
 
6. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe  i 
samorządowe – w okresie od 24 lutego do 20 października 2016 r. realizacja 
zadania publicznego Miasta Świętochłowice „Organizacja i prowadzenie działań na 
rzecz miasta Świętochłowice w zakresie poprawy jakości życia niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży, realizowanych w formie programów profilaktycznych i 
rehabilitacyjnych oraz pobytu dziennego osób niepełnosprawnych w ośrodku 
rehabilitacyjnym.”  Kwota dotacji to 10.000,00 zł 
 
7. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych  
 
Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 
1992 roku dochody fundacji przeznaczone na realizacje celów statutowych są wolne 
od podatku. 
Fundacja składa deklaracje CIT-8. 
Fundacja nie jest płatnikiem VAT. 
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji. 


