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• 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 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. GÓRSKA Nr domu 17 Nr lokalu 38

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-740 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 501-009-857

Nr faksu 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

2002-11-07

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 zarządu 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

Jan Jakub Wygnański członek Rady Fundacji TAK

Joanna Maria Grodzicka członkini Rady Fundacji TAK

"FUNDACJA TUS"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM;
AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŻYCIU SPOŁECZNYM, A 
ZWŁASZCZA
W ŻYCIU KULTURALNYM I GOSPODARCZYM;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)                       

Upowszechnianie i promowanie idei specjalistycznego transportu dla 
niepełnosprawnych i ogólnodostępnej komunikacji miejskiej.
Prowadzenie i wspieranie specjalistycznego transportu dla 
niepełnosprawnych.
Wspieranie finansowe osób niepełnosprawnych w celu niezależnego i 
nieskrępowanego poruszania się, korzystania ze środków transportu.
Tworzenie grup wolontariuszy udzielających pomocy osobom 
niepełnosprawnym w przemieszczaniu się, w tym w komunikacji miejskiej.
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.
Prowadzenie specjalistycznych usług dla niepełnosprawnych, m.in., 
doradztwo zawodowe i prawne oraz pośrednictwo pracy.
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.
Organizowanie sympozjów i konferencji o sytuacji socjalnej, społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych; organizowania happeningów, akcji 
promocyjnych, imprez kulturalnych i integracyjnych.
Prowadzenie i wspieranie badań socjologicznych na temat sytuacji osób 
niepełnosprawnych.
Opiniowanie aktów normatywnych dotyczących potrzeb osób 
niepełnosprawnych i monitorowanie działań administracji publicznej w tej 
dziedzinie.
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
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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)

Misją Fundacji TUS jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia. 
Fundacja TUS powstała w 1993 roku i ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu osób niepełnosprawnych. Początkowo, do 
2004 roku, Fundacja prowadziła specjalistyczny transport dla osób niepełnosprawnych - pierwsze tego typu przedsięwzięcie w 
Polsce. W 2005 roku Fundacja TUS zajęła się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami w wejściu na otwarty rynek pracy. Od 
2008 roku Fundacja zajmuje się dostępnością przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Fundacja TUS ma duże 
doświadczenie badawcze. Prowadziła badania mające zdiagnozować skuteczność świadczonych usług prowadzonych na rzecz 
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przez publiczne agendy zatrudnienia oraz zajmuje się monitorowaniem 
programów społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Główne działania w 2019 roku.

1. Szkolenia dla pracowników administracji publicznej 
W ramach projektu „Bliżej dostępności” Fundaca przeszkolenia pracowników administracji publicznej z zakresu dostępności 
przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami. Celem głównym prowadzonych szkoleń było zwiększenie wiedzy na 
temat dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego. Działania całego 
projektu obejmowały 600 instytucji administracji publicznej i 1500 ich pracowników i pracowniczek administracji publicznej 
wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego lub procesu inwestycyjno-budowlanego. Podczas szkoleń 
uczestnicy i uczestniczki nie tylko otrzymywały wiedzę, ale też mogły wczuć się w sytuację osób z niepełnosprawnością biorąc 
udział w ćwiczeniach symulacyjnych: siadając na wózek, spacerując z zasłoniętymi oczami, będąc sprowadzanymi na wózku 
ewakuacyjnym. Dla wielu urzędników i urzędniczek była to pierwsza okazja do zrozumienia z jakimi trudnościami spotykają się 
na codzień osoby z niepełnosprawnością.
W 2018 roku Fundacja TUS przeszkoliła 458 osób z 228 instytucji. Projekt realizowany był w partnerstwie przez Fundację TUS, 
Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego i Spółdzielnię Socjalną Fado ze środków Unii Europejskiej.

2. Działania na rzecz dostępności przestrzeni publicznej
Niepełnosprawnik
Od 2008 roku Fundacja TUS prowadzi wyszukiwarkę miejsc publicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
Audytowane miejsca są udostępniane w jedynej w Polsce, internetowej, darmowej wyszukiwarce www.niepelnosprawnik.pl. W 
wyszukiwarce znajduje się ponad 16 tys. wyników audytów dostępności z kilkunastu miejscowości. W 2019 roku z wyszukiwarki 
skorzystało ponad 200 tys. użytkowników. Wyszukiwarka Niepełnosprawnik jest medium w pełni dostępnym dla osób z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności. 

Audyty dostępności przestrzeni publicznej
Fundacja TUS prowadzi audyty dostępności przestrzeni publicznej tak dla instytucji prywatnych jak publicznych. Podczas audytu 
oceniania jest dostępność instytucji dla osób z niepełnosprawnością i tworzone są rekomendacje dla poprawy dostępności. 
Fundacja stale współpracuje z Santander Bank Polska we wdrażaniu programu Obsługa bez barier, prowadząc audyty odziałów i 
konsultując wewnętrzne standardy dostępności. 
 
Rada Dostępności
Fundacja TUS bierze prowadzi też działania na rzecz dostepności na poziomie systemowym. Bierze udział w pracach Rady 
Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej. Rada Dostępności to grupa ekspertów, reprezentujących różne 
środowiska a także organy władzy publicznej, które mogą wprowadzić dostępność jako zasadę do różnych polityk publicznych.

Rada Warszawskiegi Transportu Publicznego
W Warszawie przy Zarządzie Transportu Miejskiego działa Rada Warszawskiego Transportu Publicznego - miejsce wymiany 
opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk na temat funkcjonowania Warszawskiego Transportu 
Publicznego. Fundacja TUS zajmuje się w radzie kwestiami dostępności komunikacji miejskiej dla pasażerów z 
niepełnosprawnością.

3. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi
Fundacja TUS jest członkinią Komisja Dialogu Społecznego ds. niepełnosparwności przy Urzędzie Miasta Warszawy. Komisja jest 
przestrzenią do wymiany informacji i opini warszawskich organizacji pozarządowych zajmujących się osobami z 
niepełnospatrwnością. Jest to także ciało konsultacyjne dla Urzędu Miasta.
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

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

200000

235

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działania na rzecz dostępności przestrzeni 
publicznej dla osób z niepełnosprawnością. 
Audyty dostępności: Fundacja TUS prowadzi 
audyty pod kątem dostępności dostępności 
przestrzeni, budynków, usług dla osób z 
niepełnosprawnościami. Audyty realizowane są 
bądź na zlecenie samorzadów bądź instytucji 
prywatnych. Poza opisem dostępności, 
tworzone są też rekomendacje pozwalające 
zmienić obecny stan rzeczy. Poza Fundacja 
prowadzi wyszukiwarkę dostępnych miejsc 
publicznych. Bierze udzał w różnych ciałach 
zajmujących się dostępnością, np. Rada 
Warszawskiego Transportu Publicznego.

94.99.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja TUS prowadzi odpłatne audyty 
dostępności tak dla instytucji prywatnych 
jak publicznych. Od wielu lat kontynuujemy 
współpracę z Santander Bank, dla którego 
prowadzimy audyty dostępności w ramach 
programu Obsługa bez barier. Poza 
audytami formułujemy też rekomendacje 
mogące posłużyć poprawie obsługi klientów 
z niepełnosprawnościami. Odpłatne adyty 
dostępności prowadzimy także dla 
instytucji samorządowych, które potrzebują 
informacji i rekomendacji na temat 
planowanych i prowadzonych przez siebie 
inwestycji.

94.99.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Szkolenia dla pracowników administracji 
publicznej 
W ramach projektu „Bliżej dostępności” Fundaca 
przeszkolenia pracowników administracji 
publicznej z zakresu dostępności przestrzeni i 
budynków dla osób z niepełnosprawnościami. 
Celem głównym prowadzonych szkoleń było 
zwiększenie wiedzy na temat dostępności 
przestrzeni i budynków dla osób z 
niepełnosprawnościami i projektowania 
uniwersalnego. Działania całego projektu 
obejmowały 600 instytucji administracji 
publicznej i 1500 ich pracowników i 
pracowniczek administracji publicznej 
wykonujących zadania dotyczące planowania 
przestrzennego lub procesu inwestycyjno-
budowlanego. Podczas szkoleń uczestnicy i 
uczestniczki nie tylko otrzymywały wiedzę, ale 
też mogły wczuć się w sytuację osób z 
niepełnosprawnością biorąc udział w 
ćwiczeniach symulacyjnych: siadając na wózek, 
spacerując z zasłoniętymi oczami, będąc 
sprowadzanymi na wózku ewakuacyjnym. Dla 
wielu urzędników i urzędniczek była to pierwsza 
okazja do zrozumienia z jakimi trudnościami 
spotykają się na codzień osoby z 
niepełnosprawnością.
W 2018 roku Fundacja TUS przeszkoliła 458 
osób. Projekt realizowany był w partnerstwie 
przez Fundację TUS, Fundację Instytut Rozwoju 
Regionalnego i Spółdzielnię Socjalną Fado ze 
środków Unii Europejskiej.

80.42.B 0,00 zł
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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 zysków i strat) 882 896,00 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 743 253,57 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 136 574,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 818,43 zł

e) pozostałe przychody 2 250,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 19 331,23 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, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 373,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 718 148,64 zł

w 
tym:

582 511,95 zł

0,00 zł

135 636,69 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
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2.4. Z innych źródeł

144 042,43 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 12 044,67 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 373,70 zł

3.3. 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 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 867 846,88 zł 1 373,70 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

731 208,90 zł 1 373,70 zł

136 574,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

63,98 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

19 331,23 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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)

4 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. 0,50 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)

2,17 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 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  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 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

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.
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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 
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 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 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 530 601,44 zł

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

530 601,44 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 133,76 zł

0 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) 

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)

33 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

32 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

161 759,58 zł

161 759,58 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 368 841,86 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 78 223,75 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 452 377,69 zł

Druk: NIW-CRSO 10



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

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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)

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

1 Niepełnosprawni? A kto to? warsztaty dla dzieci i młodzieży 
prowadzone w szkołach 
podstawowych i 
ponadpodstawowych na temat 
tego co to jest 
niepełnosprawność

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 56 695,00 zł

2 Niepełnosprawnik prowadzenie wyszukiwarki 
miejsc dostępnych

Miasto Wrocław 51 615,00 zł

3 Niepełnosprawnik prowadzenie wyszukiwarki 
miejsc dostępnych

Miasto Toruń 39 700,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 282,42 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Piotr Todys Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-15
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