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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• 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 2016-07-14

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Powiat WARSZAWSKI

Ulica J.P. WORONICZA Nr domu 29 A Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-640 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-852-0182

Nr faksu 22-852-01-82 E-mail tus@tus.org.pl Strona www www.tus.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01031254200000 6. Numer KRS 0000138121

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 Todys Prezes TAK

Magdalena Piwowarska Członkini Zarządu TAK

Małgorzata Peretiatkowicz-
Czyż

Członkini 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

Joanna Maria Grodzicka Członkini Rady TAK

Jan Jakub Wygnański Członek Rady TAK

"FUNDACJA TUS"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
1. pomoc osobom niepełnosprawnym,
2. aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, a zwłaszcza 
w życiu kulturalnym i gospodarczym,
3. wspieranie rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych, 
technicznych, transportowych uwzględniających potrzeby osób 
niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Cele Fundacja realizuje przez:
1. Upowszechnianie i promowanie idei specjalistycznego transportu dla 
niepełnosprawnych i ogólnodostępnej komunikacji miejskiej.
2. Prowadzenie i wspieranie specjalistycznego transportu dla 
niepełnosprawnych.
3. Wspieranie finansowe osób niepełnosprawnych w celu niezależnego i 
nieskrępowanego poruszania się, korzystania ze środków transportu.
4. Tworzenie grup wolontariuszy udzielających pomocy osobom 
niepełnosprawnym w przemieszczaniu się, w tym w komunikacji miejskiej.
5. Prowadzenie szkoleń: dotyczących organizacji i działania systemów 
transportu dla niepełnosprawnych; dotyczących zatrudniania osób 
niepełnosprawnych w tym doradztwo personalne oraz szkoleń dla 
niepełnosprawnych i ich rodzin.
6. Prowadzenie specjalistycznych usług dla niepełnosprawnych, m.in., 
doradztwo zawodowe i prawne oraz pośrednictwo pracy.
7. Upowszechnianie informacji o: miejscach dostępnych dla 
niepełnosprawnych i instytucjach ich wspierających oraz o różnych 
formach pomocy specjalistycznej dla niepełnosprawnych za 
pośrednictwem telefonu, publikacji, wydawnictw, stron internetowych.
8. Organizowanie sympozjów i konferencji o sytuacji socjalnej, społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych; organizowania happeningów, akcji 
promocyjnych, imprez kulturalnych i integracyjnych.
9. Prowadzenie i wspieranie badań socjologicznych na temat sytuacji osób 
niepełnosprawnych.
10. Opiniowanie aktów normatywnych dotyczących potrzeb osób 
niepełnosprawnych i monitorowanie działań administracji publicznej w tej 
dziedzinie.
11. Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu tych osób.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

I. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością
1. Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
W  roku 2015 funkcjonowało w Fundacji TUS Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON). 
Powstało ono w 2005 roku w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. W 2015 roku działalność CKON możliwa była dzięki środkom z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Realizowane CKON działania charakteryzuje modelowe podejście do rozwiązywania problemu 
bezrobocia osób z niepełnosprawnością i ich aktywizacji zawodowej. W CKON całościowo analizowana 
była sytuacja osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy, udzielana była pomoc doradczyni 
zawodowej a w przypadkach tego wymagających pomoc prawnika i prawniczki oraz psycholożki, 
dobierana odpowiednia oferta pracy a po uzyskaniu zatrudnienia monitoring jego przebiegu. Usługi 
CKON w 2015 przeznaczone były dla osób z niepełnosprawnością z województwa łódzkiego, 
mazowieckiego i pomorskiego.
W 2015 roku 370 osób przy wsparciu doradczyni zawodowej opracowało swój Indywidualny Plan 
Działania czyli osobisty program poszukiwania pracy. Doradczynie zawodowe udzieliły 920 konsultacji. 
Prawnicy i prawniczka zrealizowali 342 poradnictw a psycholożki 371. Doradztwa prowadzone były 
głównie stacjonarnie ale także mailowo i telefonicznie.
CKON pozyskuje i udostępnia swoim klientom oferty pracy z otwartego rynku pracy. Oferty 
publikowane są w witrynie internetowej projektu oraz na tablicach ogłoszeń w biurach CKON. W 2015 
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roku CKON pozyskał dla swoich klientów 189 ofert pracy u 155 pracodawców. Zatrudnienie znalazło 48 
osób. Pracownicy i pracownice CKON prowadzą także wstępną rekrutację, wybierając osoby spełniające 
kryteria pracodawców i przekazując im aplikacje.

II. Dostępność przestrzeni publicznej
1. Niepełnosprawnik
W ramach przedsięwzięcia Niepełnosprawnik prowadzone są audyty miejsc użyteczności publicznej 
dostępnych dla osób z niepełnosprawnością, których wyniki są później udostępniane w wyszukiwarce 
www.niepelnosprawnik.pl. W ramach audytu mierzone są wszelkie miejsca niezbędne do codziennego 
życia każdemu z nas m. in. sklepy, kościoły, urzędy itp. Pomiary prowadzone są przez zatrudnionych 
audytorów i wolontariuszy. Do wyszukiwarki trafiają obiekty dostępne przynajmniej dla jednej z 
poniższych grup: osób z niepełnosprawnością ruchową, osób niedosłyszących i osób głuchych, osób 
niedowidzących i osób niewidomych, osób mających problemy ze zrozumieniem skomplikowanych 
informacji. Wyszukiwarka dostępna jest w 3 językach - polskim, angielskim i rosyjskim, w pełni spełnia 
standardy dostępności WCAG 2.0 i jest w pełni represywna. Informacje o obiektach maja dwie postacie 
- prostą za pomocą piktogramów i pełną tekstową. W przewodniku na koniec 2015 roku znajdowała się 
informacja o ponad 11 tysiącach obiektów.
W Warszawie Niepełnosprawnik realizowany był dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy a we Wrocławiu dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wrocław.

2. Audyty WBK
W ramach współpracy z fundacją Polska bez barier w 2015 roku Fundacja TUS przeprowadziła audyty 
dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawno9ści w kilkudziesięciu oddziałach banku 
WBK. Wyniki audytów w postaci raportów z rekomendacjami oraz certyfikaty dostępności zostały 
przekazane do audytowanych oddziałów.

3. Inwestycje dla wszystkich?
W 2015 roku przeprowadzona audyty prawie 200 inwestycji współfinansowanych ze środków unii 
Europejską w celu sprawdzenia czy uwzględniono w nich zasadę równego dostępu i niedyskryminacji. 
Było to pierwsze w Polsce badanie m. in.  teatrów, pociągów i budynków użyteczności publicznej 
powstałych lub zakupionych z wykorzystaniem środków unijnych pod względem ich dostępności dla 
osób niewidomych, niedowidzących, głuchych, niedosłyszących i osób z niepełnosprawnością ruchową. 
Efektem audytów jest standard minimum, który powinien być spełniony przez inwestycje finansowane 
ze środków unijnych. Wjątkowość tego przedsięwzięcia polegała na unikatowej współpracy organizacji 
zajmujących się różnymi typami niepełnosprawności a co z tym idzie różnymi potrzebami w zakresie 
dostępności.  Postawiliśmy na kompleksowość działań. Eksperci i ekspertki z Polskiego Związku 
Głuchych Łodzi, fundacji Vis Major i Fundacji TUS przygotowali narzędzie do przeprowadzenia audytów, 
przeszkolili osoby odpowiedzialne za realizację audytów i po analizie wyników przygotowali raport oraz 
standard minimum. Wyniki prac są opublikowane na stronie www.inwestycjedlawszystkich.pl.
Inwestycje które poddaliśmy audytowi zostały wybrane w drodze losowania spośród wszystkich 
sfinansowanych w ramach programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna 
Gospodarka, regionalnych programów operacyjnych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Liderem projektu był Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych a partnerami Vis Major i Fundacja TUS. 
Projekt był finansowany ze środków funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji 
realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego i Polska Fundację Dzieci i Młodzieży.

III. Działalność rzecznicza
1. Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością
Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Władze Polski 
przygotowały sprawozdanie z realizacji Konwencji. Drugie sprawozdanie przygotował Rzecznik Praw 
Obywatelskich, który ma za zadanie monitorowanie wdrażania zapisów Konwencji. Środowisko 
organizacji osób z niepełnosprawnościami uznało, że powinno przygotować własny raport, aby pokazać 
swoje zdanie na ten temat. W prace związane z raportem zaangażowanych było kilkadziesiąt osób i 
organizacji pozarządowych. Prezes Fundacji TUS odpowiedzialny był za przygotowanie jednego z 
rozdziałów raportu. Społeczny Raport Alternatywny w czerwcu 2015 roku został przekazany do 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Projekt realizowany był przez Fundację KSK w ramach programu 
Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
2. Kongres Osób z Niepełnosprawnością
Fundacja TUS włączyła siew przygotowanie i realizację I Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami - 
pierwszego tego typu wydarzenia w Polsce. P oświecony on był raportowi z realizacji Konwencji w 
Polsce oraz  monitoringowi obywatelskiemu Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i 
zgłaszanych w nim rażących naruszeniach prawa oraz zjawiskach dyskryminacji. W 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 prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

20000

200

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Kongresu zaangażowanych było kilkadziesiąt organizacji pozarządowych.

IV. Inna działalność
Dyskryminacja dotykająca osoby z niepełnosprawnością ma ten sam charakter co działania 
wykluczające inne grupy. Tylko wspólne występowanie przeciw przejawom dyskryminacji ma szansę 
powodzenia i zmianę sytuacji osób z niepełnosprawnością. Dlatego też, Fundacja TUS, aktywnie działa 
w Koalicji Równych Szans - nieformalnej platformie skupiającej kilkadziesiąt organizacji pozarządowych 
działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości szans.
Fundacja od wielu lat jest aktywna uczestniczka Federacji Organizacji Służebnych Mazowia, która działa 
od 2001 roku jako porozumienie organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego. Głównymi 
celami Federacji są: aktywne wspieranie organizacji członkowskich, reprezentowanie ich interesów w 
relacji z jednostkami samorządu terytorialnego, monitoring działań władz wobec organizacji 
pozarządowych oraz dbałość o wysoki standard usług świadczonych przez organizacje członkowskie.
Wspieranie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem to także praca z ich otoczeniem 
dlatego też Fundacja prowadziła jednostkowe szkolenie dla inżynierów budownictwa.

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
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa 
osób z 
niepełnosprawnością. 
Aktywizacja zawodowa 
osób z 
niepełnosprawnością. 
Fundacja TUS od 
grudnia 2005 roku 
pracuje na rzecz 
samodzielności i 
niezależności 
zawodowej osób z 
niepełnosprawnością. 
Stosujemy różne 
narzędzia aktywizacji:  
doradztwo zawodowe, 
konsultacje 
psychologiczne i 
prawne oraz 
pośrednictwo 
zawodowe.  Badamy 
oczekiwania i potrzeby 
zawodowe osób z 
niepełnosprawnością. 
Jesteśmy także w 
kontakcie z 
pracodawcami, którzy 
chcą zatrudniać osoby z 
niepełnosprawnością. 
Już w trakcie 
zatrudnienia 
monitorujemy sytuację 
osoby, której 
pomogliśmy znaleźć 
prace.

94.99.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dostępność przestrzeni 
publicznej. W ramach 
aktywności Fundacji 
prowadzone są audyty 
miejsc użyteczności 
publicznej dostępnych 
dla osób z 
niepełnosprawnością. Z 
jednej strony służą one 
udostępnieniu w 
wyszukiwarce 
www.niepelnosprawnik
.pl. Wyszukiwarka 
pomaga osobom z 
niepełnosprawnością 
zaplanować swoje 
codzienne aktywności.  
Z drugiej audyty stają 
się podstawą do 
rekomendacji, dla 
instytucji, które chcą 
dostosować się do 
potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
Czasem wymaga to 
małych i 
niekosztownych zmian.

94.99.Z
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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

Działania rzecznicze i 
inne działania. Poza 
działaniami 
bezpośrednio 
kirowanymi do osób z 
niepełnosprawnością, 
Fundacja TUS prowadzi 
działania wspierające 
prawa tych osób.  
Jesteśmy 
współtwórcami 
Społecznego Raportu 
Alternatywnego z 
realizacji Konwencji 
ONZ o prawach osób z 
niepełnosprawnością. 
Współorganizujemy 
Kongres Osób z 
Niepełnosprawnością - 
największe tego typu 
spotkanie osób z 
niepełnosparwnością i 
decydentów. 
Współtworzymy 
Koalicję Równych Szans 
- nieformalną platformę 
skupiającą kilkadziesiąt 
organizacji 
pozarządowych 
działających na rzecz 
praw człowieka i 
promowania zasady 
równości szans. 
Fundacja od wielu lat 
jest aktywną członkinią 
Federacji Organizacji 
Służebnych Mazowia.

94.99.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dostępność przestrzeni 
publicznej – audyty dla 
Banku Zachodniego 
WBK. W ramach działań 
na rzecz dostępności 
przestrzeni, Fundacja 
TUS prowadzi audyty 
dla instytucji, które 
chcą otwierać się na 
potrzeby osób z 
niepełnosprawnością. 
W ramach współpracy z 
fundacją Polska bez 
barier w 2015 roku 
Fundacja TUS 
przeprowadziła audyty 
dostępności w 
kilkudziesięciu 
oddziałach banku WBK. 
Wyniki audytów w 
postaci raportów z 
rekomendacjami oraz 
certyfikaty dostępności 
zostały przekazane do 
audytowanych 
oddziałów.

94.99.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Inne działania - 
szkolenie dla 
inżynierów 
budowlanych. Fundacja 
TUS oddziałowuje  
także na osoby i 
instytucje istotne dla 
codziennego 
funkcjonowania osób z 
niepełnosprawnościami
. Takimi są inżynierowie 
budowalni, którzy są 
projektantami 
budynków czy zasiadają 
w różnych organach 
nadzoru budowlanego. 
Fundacja, bazując na 
doświadczeniu z 
audytów przestrzeni 
publicznej pokazała  
praktyczne kwestie 
ważne dla 
użytkowników z 
niepełnosprawnością. 
Zmieniło to nieco  
„formalną” 
perspektywę 
inżynierów 
budowlanych.

94.99.Z
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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 wyników/zysków i strat) 717,740.82 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 677,672.85 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 26,339.03 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 114.15 zł

e) Pozostałe przychody 13,614.79 zł

6,175.50 zł

0.00 zł

234,275.94 zł

419,186.81 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 15,832.00 zł

0.00 zł

15,832.00 zł

0.00 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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2,202.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 659,638.25 zł
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 40,067.97 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -23,591.31 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

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 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 2,202.60 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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 727,711.48 zł 2,202.60 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

701,264.16 zł 2,202.60 zł

26,339.03 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

108.29 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością 2,202.60 zł

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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.)

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

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)

9.0 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)

3.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

1,472.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 523,545.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

126,282.44 zł

126,282.44 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 397,262.56 zł

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

523,545.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 15,608.16 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 507,936.84 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

25.00 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

25.00 osób

0.00 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

0.00 osób
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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)

2,521.25 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

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

1,211.91 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

6,640.50 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

8,730.00 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

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)

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

1 Niepełnosprawnik Prowadzenie wyszukiwarki 
miejsc dostępnych

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 117,500.00 zł

2 Niepełnosprawnik Prowadzenie wyszukiwarki 
miejsc dostępnych

Gmina Wrocław 120,000.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 Centrum Karier Osób 
Niepełnosprawnych

aktywizacja zawodowa osób z 
niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

544,565.20 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Piotr Todys/14.07.2016 Data wypełnienia sprawozdania
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