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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

"FUNDACJA TUS"

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWSKI

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż - członkini zarządu
Magdalena Piwowarska - członkini zarządu
Piotr Todys - prezes zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Joanna Maria Grodzicka - członkini rady fundacji
Ja Jakub Wygnański - członek rady fundacji

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Główną ideą przyświecającą działaniu Fundacji TUS jest tworzenie 
osobom z niepełnosprawnościami możliwości jak najpełniejszego 
udziału w życiu społecznym.

Cele statutowe Fundacji to:
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)                       
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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.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy 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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

I.  AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
W 2012 roku w Fundacji TUS działało Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych 
(CKON). Centrum powstało w 2005 roku w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 
2012 roku CKON współfinansowane było przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektów: „Centrum Karier 
Osób Niepełnosprawnych – włączanie osób niepełnosprawnych z woj. 
Mazowieckiego i Łódzkiego” oraz „Twój klucz do kariery – cykl szkoleń 
aktywizujących zawodowo i społecznie dla osób niepełnosprawnych z woj. 
Mazowieckiego i Łódzkiego”.

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

W ramach działań CKON osoba z niepełnosprawnością uzyskuje kompleksową 
pomoc w wejściu na rynek pracy. W CKON całościowo analizowana jest 
sytuacja danej osoby na rynku pracy, udzielana jest pomoc doradcy 
zawodowego, dobierana do potrzeb klienta oferta szkoleniowa, a także oferta 
pracy. Po zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej prowadzony jest monitoring jej 
zatrudnienia. Oferta CKON w 2012 skierowana była do osób z 
niepełnosprawnością z terenu województw: Łódzkiego i Mazowieckiego. 
W 2012 roku doradczynie zawodowe CKON udzieliły 703 konsultacji 
zawodowych. Doradztwo było prowadzone głownie w trybie stacjonarnym, a 
także mailowo  i telefonicznie. Podczas konsultacji omawiane jest ścieżka 
zawodowa, symulowana jest rozmowa kwalifikacyjna, przygotowywane są 
dokumenty aplikacyjne.  
CKON zaoferowało osobom z niepełnosprawnościami udział w 27 szkoleniach; 
łączna liczba godzin szkoleniowych to 785. W szkoleniach wzięło udział 219 
osób. Szkolenia miały różną tematykę. Część dotyczyła „twardych” umiejętności, 
np.: szkolenie obsługi komputera, aspekty finansowe zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, jak założyć własną firmę, obsługa klienta. Inne dotyczyły 
kompetencji społecznych, np.: efektywna komunikacja, asertywność. 
Prowadzone były także takie szkolenia jak: warsztat antystresowy, rozwój 
motywacji do działania, radzenie sobie ze stresem.
CKON udostępnia swoim klientom oferty pracy z otwartego rynku pracy 
dostępne na witrynie internetowej oraz w na tablicy w siedzibie Fundacji. Pracy 
za pośrednictwem CKON poszukiwało 699 osób. Pośredniczka pozyskała 280 
ofert pracy, a zatrudnienie znalazło 107 osób. W ramach działania CKON 
prowadzony jest monitoring zatrudnienia osób znajdujących pracę za 
pośrednictwem Centrum. W ciągu trzech miesięcy od znalezienia pracy 
pracownicy CKON kontaktują się z osobą niepełnosprawną sprawdzając jak 
przebiega praca i czy pracodawca wywiązuje się ze zobowiązań. W przypadku 
pojawienia się problemów CKON oferuje swoją pomoc osobom 
niepełnosprawnym. 

2.Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej 
Fundacja TUS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Adelfi oraz Stowarzyszeniem 
Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka realizowała projekt, którego celem 
było wzmocnienie i rozwój sektora ekonomii społecznej w sześciu powiatach 
Subregionu Ełckiego; projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt miał na celu między 
innymi promocję idei ekonomii społecznej, animację środowisk lokalnych, 
rozwijanie potencjału kompetencyjnego pracowników otoczenia ekonomii 
społecznej oraz kształcenie i doskonalenie umiejętności osób, które są 
zainteresowane prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. 
Fundacja TUS odpowiadała za wspieranie przedsiębiorczości osób 
niepełnosprawnych. Przeprowadzono cykl szkoleń dla osób niepełnosprawnych 
oraz dla podmiotów i instytucji (między innymi organizacji pozarządowych i 
spółdzielni socjalnych), przygotowujący do zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w ramach stażu. Przeprowadzono jedenaście szkoleń (łączna liczba godzin 
szkoleniowych 136), w których wzięło udział 178 osób. Tematyka szkoleń 
dotyczyła zagadnień ekonomi społecznej i perspektyw udziału w tego rodzaju 
przedsięwzięciach osób z niepełnosprawnościami. Prowadzono także szkolenia 
dotyczące logiki projektowej, dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prawnych aspektów działania organizacji 
pozarządowych. 

II. NIEPEŁNOSPRAWNIK
Od ponad pięciu lat Niepełnosprawnik prowadzi audyty miejsc publicznych 
dostępnych dla osób z niepełno sprawnościami.  W ramach audytów badane są  
sklepy, kina, restauracje, biblioteki, salony kosmetyczne, szkoły, hotele, zakłady 
krawieckie i inne miejsca niezbędne dla każdego w codziennym życiu. Audyty w 
większości przypadków prowadzone są przez wolontariuszy. Niepełnosprawnik 
jest jedyną tego rodzaju bazą danych w Polsce.  Znajdują się w nim tylko te 
miejsca, które dostępne są dla osób niesprawnych ruchowo, głuchych i 
niedosłyszących, niewidomych i niedowidzących, mających trudności ze 
zrozumieniem skomplikowanych informacji. Informacje udostępnianie są w 
postaci strony www w trzech językach: polskim, angielskim, rosyjskim. Strona 
dostępna jest w kilku wersjach skontrastowanego tekstu, odczytywana jest przez 
syntezatory mowy, daje możliwość powiększania czcionki. Informacje o 
obiektach przedstawiane są w postaci prostych piktogramów lub pełnej, 
tekstowej informacji.  
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W 2011 roku Niepełnosprawnik realizowany był w Gdańsku, Poznaniu, 
Warszawie, Wrocławiu. W bazie na koniec 2012 roku znajdowało się ponad 
7000 dostępnych miejsc dla niepełnosprawnych.

Niepełnosprawnik w Warszawie
W Warszawie realizowany był  przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy. W ramach warszawskich działań Niepełnosprawnik 
dostarczył osobom niepełnosprawnym pełnej i aktualnej informacji o 
dostosowaniu obiektów użyteczności publicznej do ich specyficznych potrzeb, co 
pozwoli im na zwiększenie aktywności społecznej. Osoby niepełnosprawne 
zyskały możliwość swobodnego planowania swoich aktywności życiowych. W 
bazie Niepełnosprawnika znalazła się informacja o  ponad 5000 obiektach 
użyteczności publicznej z terenu Warszawy. Została udoskonalona 
wyszukiwarka i poprawiona funkcjonalność bazy, co ułatwia użytkownikom 
korzystanie ze zgromadzonych zasobów. Zostały ulepszone parametry 
wyszukiwania. Strona i wyszukiwarka zostały dostosowane do potrzeb osób 
niewidzących i niedowidzących (ustawienia czcionek i kontrastów). Ponadto 
strona i wyszukiwarka zostały przetłumaczone na język angielki i rosyjski, co 
umożliwi swobodne korzystanie z bazy turystom niewładającym językiem 
polskim.
We 2012 Niepełnosprawnik został uhonorowany nagrodą najlepsza warszawska 
inicjatywa pozarządowa w kategorii „Społeczeństwo obywatelskie i prawa 
człowieka” S3KTOR 2011.

Niepełnosprawnik podczas EURO 2012
W 2012 roku Niepełnosprawnik na zlecenie Centre for Access to Football In 
Europe (CAFE), w ramach projektu „Respect Inclusion – Football with No Limits” 
Project EURO 2012, badał dostępność stadionów, na których rozgrywano 
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Służył informacjami o strefach kibica, bazie 
noclegowej, miejscach spotkań. Przeprowadzono audyty w miastach 
gospodarzach EURO 2012: Gdańsk – 716, Poznań – 899, Wrocław- 628. 
Miejsca dostępne dla niepełnosprawnych kibiców zostały oznaczone 
informacyjnymi naklejkami. 
W ramach projektu przeprowadzono kampanię telewizyjną i radiową wspierającą 
kibicowanie osób niepełnosprawnych. Zorganizowano szkolenie z 
audiodeskrypcji meczów w piłkę nożną oraz spotkania niepełnosprawnych 
kibiców i służb ich obsługujących podczas mistrzostw. 

III INNE DZIAŁANIA
Od 17 lat Fundacja prowadzi coroczne szkolenia na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej dla przyszłych architektów. W maju 2012, jak co roku, 
studenci siedli na wózkach inwalidzkich bądź zasłonili oczy i doświadczali jak to 
jest być osobą niepełnosprawną w niedostosowanym otoczeniu. Szkolenia w 
praktyce pokazują jakie są potrzeby użytkowników z niepełnosprawnością. 
Fundacja TUS jest członkinią Federacji Organizacji Służebnych Mazowia oraz 
dwóch Komisji Dialogu Społecznego przy Prezydencie m. ST. Warszawy. W 
ramach działań antydyskryminacyjnych, Fundacja jest członkinią Koalicji Na 
Rzecz Równych Szans.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

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

5000

800

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych - 85.59.B; 
Niepełnosprawnik - 63.99.Z; Inne działania - 94.99.Z

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.59.B

63.99.Z

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

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) 1,775,955.67 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,672,453.12 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,610.30 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,268,577.45 zł

90,106.61 zł

0.00 zł

299,790.88 zł

878,679.96 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 50,515.63 zł

0.00 zł

50,515.63 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 455,252.29 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z 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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 1,610.30 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,811,339.37 zł 1,610.30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

1,728,869.05 zł 1,610.30 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

60,159.71 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

22,310.61 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 1,610.30 zł

1 Aktywizacja zawodowa i społeczna inwalidów 1,610.30 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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 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)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

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. 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)

15.0 osób

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)

6.1 etatów
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41.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

0.00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

44.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 44.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1,154,763.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 207,649.36 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 947,113.64 zł

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

1,154,763.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,154,763.00 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

7,101.39 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

3,189.95 zł

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

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

17,186.02 zł

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

0.00 zł

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

10,929.99 zł

10. 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)

Z uwagi na opóźnienia w przekawywaniu transz dotacji, 
wynagrodzenia za niektóre miesiące kumulowały sie i były 
wypłacane w jednym miesiący. Miało to wpływ na dane o 
najwyższych wynagrodzeniach miesięcznych.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

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 zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Niepełnosprawnik 299,790.88 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych - włączanie osób niepełnosprawnych z 
woj. mazowieckiego i łódzkiego na rynek pracy

481,746.06 zł

2 Twój klucz do kariery - cykl szkoleń aktywizujących zawodowo i społecznie dla osób 
niepełnosprawnych z woj. mazowieckiego i łódzkiego

396,933.90 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Prawidłowość naliczania składek ubezpieczeń 
społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2012-03-30

2 Prawidłowość Świadectwa Pracy Państwowa Inspekcja Pracy 2012-05-08

3 Projekt "Aktywna Kobieta w NGO bez barier" Urząd Kontroli Skarbowej w 
Warszawie

2012-06-26
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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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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