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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-11

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 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 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

Joanna Grodzicka Członkini Rady Fundacji TAK

Jan Jakub Wygnański Członek 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

I. Wspieranie osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.
Samodzielnie dokonuję wyborów!
To nasz pomysł na znalezienie pracy przez osoby z niepełnosprawnością. Do tej pory osoby z 
niepełnosprawnością w żadnym modelu aktywizacyjnym nie były sprawcami zmian w pełni za nie 
odpowiedzialnymi. W zrealizowanym przez nas modelu to one same wyznaczały swoje cele i sposoby 
ich realizacji.
Nasz model kierujemy do wszystkich, którzy wierzą, że ludzie poszukujący pracy mają w sobie dość 
potencjału, zdolności i woli, by samodzielnie zdecydować, jakiej pracy potrzebują. Zaproponowane 
rozwiązania przydadzą się tym, którzy chcą pomóc innym w zdobywaniu zatrudnienia i cierpliwie 
towarzyszyć na drodze poszukiwania wymarzonej pracy. Wierzymy, że przedstawiony model może być 
wdrażany w każdej instytucji - czy to państwowej, samorządowej czy pozarządowej, której celem i misją 
jest pomoc ludziom, w szczególności tym z niepełnosprawnościami, w odnalezieniu się na rynku pracy.
W ramach pilotażu prowadzono pracę z 10 osobami z niepełnosprawnością, z których 5 znalazło 
samodzielnie pracę. Powstała multimedialna publikacja, z filami o bohaterach i animacjami opisującymi 
działania, prezentująca nasz pomysł. Dostępna jest na 
http://www.tus.org.pl/uploads/dokumenty/publikacja_multimedialna__samodzielnie_dokonuje_wybo
row__fundacja_tus.pdf

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON)
Pierwsze trzy miesiące roku były finiszem działania CKON. Projekt finansowany był ze środków 
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Jego celem było zatrudnienie ośób z 
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niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy. Działał w trzech województwach: łódzkim, 
mazowieckim, pomorskim.  Osoby z niepełnosprawnością otrzymały kompleksowe wsparcie od zespołu 
CKON. W ciągu trzech miesięcy zatrudnienie znalazło 12 osób, a wsparcie doradcze 129 osób.

II. Dostępność przestrzeni publicznej
1. Niepełnosprawnik
www.Niepelnosprawnik.pl  to jedyna w Polsce, internetowa wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób 
niesprawnych ruchowo, głuchych i niedosłyszących, niewidomych i niedowidzących, mających 
trudności ze zrozumieniem skomplikowanych informacji a także osób starszych i rodziców z dziećmi. 
Niepełnosprawnik pomaga każdemu znaleźć dostępne usługi blisko domu. 
Niepełnosprawnik to bezpłatna i sprawdzona informacja o dostępności miejsc publicznych dla osób z 
różnymi rodzajami niepełnosprawności. To także przyjazny interfejs - ze zrozumiałym językiem i 
doskonale opisującymi miejsca piktogramami. Audyty (pomiary obiektów) przeprowadzane są przez 
dwuosobowe zespoły, w oparciu o szczegółowe standardy korespondujące z przepisami prawa i 
zasadami uniwersalnego projektowania. W wyszukiwarce jest ponad 14 tys. obiektów z wielu miast 
Polski. Z wyszukiwarki w 2017 roku skorzystało 137 tys. użytkowników. Strona zgodna jest z wytycznymi 
WCAG 2.0, dostępna jest, poza polskim, także w języku angielskim i rosyjskim. Niepełnosprawnik 
współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz 
Gmina Miasto Toruń. 

2. Audyty Dostępności
Fundacja TUS prowadzi audyty dostepności - sprawdzenie pod kontem dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami - dla instytucji, które zainteresowane są obsługą klientów z 
niepełnosprawnścia. Od kilku lat Fundacja TUS współpracuje z Bankiem Zachodnim WBK w programie 
Obsługa bez barier. Tak jak w poprzednich latach, przeprowadziliśmy audyty kilkudziesięiu placówek 
banku. We współpracy z British Council przeprowadziliśmy audyt przestrzeni dla klientów i przestrzeni 
pracowniczej.

3. Szkolenia z z zakresu dostępności 
Fundacja TUS prowadzi szkolenia przybliżające projektowanie uniwersalne i szeroko rozumianą 
dostępność. Szkoleni byli audytorzy dostępnościoraz prowadzono warsztaty wśród min. bibliotekarek i 
bibliotekarzy, pracowników i pracowniczek samorządowych instytycji z zakresu dostępności obiektów
publicznych dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W 2017 przeszkolono 51 osób.

III. Działalność rzecznicza
Kongres Osób z Niepełnosprawnością
Już po raz trzeci Fundacja TUS jest jedną ze współorganizatorek Kongresu. Od 2015 roku uczestnicy 
kongresu spotykają,  by mówić wspólnym głosem i wypracowywać konkretne propozycje działań, które 
dadzą w praktyce takie same prawa osobom z niepełnosprawnościa, jak wszystkim obywatelom.  W 
2017 roku hasłem tego największego spotkania osób z niepełnosprawnością było niezależne życie. 25 
października 2017 osoby z niepełnosprawnościami, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz 
sympatycy spotkali się, by przełożyć treść Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych na codzienne 
życie.  http://konwencja.org/iii-kongres-ozn/

Federacja Mazowia
Fundacja TUS jest członkinią Federacji Mazowia - dobrowolnego porozumienia ponad 60 różnorodnych 
ngo-só. Federacja działa już od ponad 15 lat na terenie województwa mazowieckiego. Misją Federacji 
jest wspieranie rozwoju III sektora w naszym województwie. Celem Federacji jest wspomaganie 
mazowieckich organizacji pozarządowych w rozwoju i skutecznym działaniu na rzecz lokalnych 
społeczności. Mazowia oferuje także skuteczne narzędzie do lobbowania na rzecz III sektora oraz 
wyrazistą pozarządową reprezentację mówiącą jednym głosem w rozmowach z sektorem publicznym. 
We wszystkich działaniach Mazowia zwraca baczną uwagę na przestrzeganie etyki zawodowej i 
wartości III sektora formułowanych w Karcie Zasad Organizacji Pozarządowych oraz w Karcie 
Różnorodności.

IV. Inna działalność
Agenda 50
Fundacja TUS wspiera osoby z niepełnosprawnością także poza Polską. Projekt „Agenda 50. Planowanie 
polityk publicznych na rzecz osób z niepełnosprawnością na Białorusi” współfinansowany jest przez 
Komisję Europejską. W ramach projektu, opracowane zostaną polityki lokalne w 5 regionach na 
Białorusi w celu wdrożenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest 
przez międzynarodowe konsorcjum - Office on the Rights of Persons with Disabilities (Białoruś), 
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"EuroBelarus" (Litwa), Centre for European CET Transformation (Białoruś), TUS (Polska) oraz The 
European House (Dania).  Głównym celem jest realizacja podstawowych zasad Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych przy podejmowaniu decyzji w kwestiach niepełnosprawności w 
społecznościach lokalnych. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, podpisana przez Białoruś 
28 września 2015 roku, może i powinna stać się platformą do rozwiązywania problemów związanych z 
niepełnosprawnością. Trzeba przyznać jednak, że formalne podpisanie traktatu międzynarodowego 
samo w sobie nie rozwiąże wszystkich problemów. Dziś na Białorusi osoby z niepełnosprawnościa są w 
podobnej sytuacji jak kiedyś Polacy. Potrzeba wprowadzenia innowacyjnego rozumienia 
niepełnosprawności, a co za tym idzie, zmian w prawie, praktycznych działaniach i co najważniejsze – 
budowanie relacji w społeczeństwie, wymaga odpowiedzialnego i strategicznego podejścia.  

2. Działania antydyskryminacyjne
Fundacja TUS od wielu lat aktywnie działa w Koalicji Równych Szans - nieformalnej platformie 
organizacji pozarzadowych dziaałajacych na rzecz równości i praw człowieka. Założycielem Koalicji jest 
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. Koalicja powstała w odpowiedzi na 
niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym 
traktowaniu. 
Organizacje wchodzące w skład koalicji są wiodącymi polskimi organizacjami eksperckimi od lat 
aktywnymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem platformy jest prowadzenie 
merytorycznego dialogu z rządem odpowiedzialnym za opracowanie a następnie wdrażanie 
kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. Członkowie platformy monitorowali 
postępy prac nad ustawą równościową przedstawiając jednocześnie konkretne propozycje 
nowoczesnych rozwiązań prawnych w dziedzinie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu.

Niepełnosprawni, a kto to?
Jego celem jest oswojenie dzieci i młodzieży z tematem niepełnosprawności, poprzez zorganizowanie 
warsztatowych spotkań dla uczniów i uczennic warszawskich szkół z osobami z niepełnosprawnością 
oraz przedyskutowanie zasad savoir vivre podczas takich kontaktów. Warsztaty realizowane są dla 
uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych, zarówno w szkołach publicznych, jak i 
prywatnych. Podczas warsztatów młodzież spotka się z osobami z niepełnosprawnością (osoba z 
niepełnosprawnością ruchową, niedowidząca lub niewidoma, niedosłysząca lub niesłysząca). Warsztaty 
są okazją do rozmowy o niepełnosprawności w ogóle,zadania wszystkich pytań jakie przyjdą do głowy 
młodym uczestnikom, dowiedzenia się czy i w jaki sposób napotkanej osobie z niepełnosprawnością 
można pomóc. W trakcie zajęć dzieci i młodzież mają też szansę wczuć się w sytuację osób z 
niepełnosprawnością – np. usiąść na wózek, wykonać zadania z zassłonietymi oczami, pochodzić z białą 
laska. Warsztaty są moderowane przez trenerów prowadzących, a wychowawcy otrzymują dodatkowe 
materiały dydaktyczne. W 2017 udziiał w warsztatach wzięło 4549 dzieci i młodzieży.

Pełnoprawni Niepełnosprawni
Celem projektu było propagowanie postaw antydyskryminacyjnych w stosunku do osób 
niepełnosprawnych na Białorusi. Projekt realizowany we współpracy z białoruskimi aktywistami. 
Przygotowano stronę internetową projektu. Wszystkie informacje i materiały na niej umieszczone są 
dwujęzyczne: rosyjskie i białoruskie. http://pelnoprawniniepelnosprawni.tus.org.pl/ 
Przeanalizowano  białoruskie i polskie antydyskryminacyjne kampanie medialne pod kątem ich 
skuteczności i wybierano te, o najlepszych efektach oddziaływania. Polskie kampanie zostały 
przetłumaczone na rosyjski oraz przygotowanodo nich audiodeskrypcję. 
http://pelnoprawniniepelnosprawni.tus.org.pl/kampanie
W Lepielu na Białorusi zorganizowano lokalny festiwal antydyskryminacyjny, podczas których pokazano 
wybrane kampanie – spoty telewizyjne i radiowe, kampanie internetowe i drukowane. 
Podsumowaniem projektu jest krótka broszura, która w kilku krokach pokazuje jak można zapobiegać 
zachowaniom dyskryminacyjnym w stosunku do osób niepełnosprawnych. 
https://drive.google.com/drive/folders/0B3YRG1rB7PLTTG9pLW9IaExkZ3c?usp=sharing
Projekt realizowany był ze środków Programu RITA – Przemiany w regionie, finansowany ze środków 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
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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)

142377

20

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

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

Wspieranie osób z 
niepełnosprawnością 
na rynku pracy.
Od 2005 roku Fundacja 
TUS pracuje na rzecz 
niezależności 
zawodowej osób z 
niepełnosprawnością. 
W 2017 roku działania 
te były prowadzone na 
dwa sposoby:
- Samodzielnie 
dokonuję wyborów! to 
pomysł, w którym 
osoby z 
niepełnosprawnością 
same wyznaczały swoje 
cele zawodowe i 
sposoby ich realizacji. 
Przetestowany model 
może być wdrażany w 
każdej instytucji - czy to 
państwowej, 
samorządowej czy 
pozarządowej, której 
celem i misją jest 
pomoc ludziom, w 
szczególności tym z 
niepełnosprawnościami
, w odnalezieniu się na 
rynku pracy.

- Centrum Karier Osób 
Niepełnosprawnych 
(CKON)
to bardziej tradycyjny 
sposób wspierania: z 
doradztwem 
zawodowym 
konsultacjami 
psychologicznymi i 
prawnymi oraz z 
pośrednictwem pracy.

94.99.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Dostępność przestrzeni 
publicznej. 
- Niepełnosprawnik 
www.Niepelnosprawnik
.pl  to jedyna w Polsce, 
internetowa 
wyszukiwarka miejsc 
dostępnych dla osób 
niesprawnych ruchowo, 
głuchych i 
niedosłyszących, 
niewidomych i 
niedowidzących, 
mających trudności ze 
zrozumieniem 
skomplikowanych 
informacji a także osób 
starszych i rodziców z 
dziećmi. 
Niepełnosprawnik 
pomaga każdemu 
znaleźć dostępne usługi 
blisko domu. 
Niepełnosprawnik to 
bezpłatna i sprawdzona 
informacja o 
dostępności miejsc 
publicznych dla osób z 
różnymi rodzajami 
niepełnosprawności.  
Niepełnosprawnik 
współfinansuje Miasto 
Stołeczne Warszawa, 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej we 
Wrocławiu oraz Gmina 
Miasto Toruń. 
- Szkolenia z z zakresu 
dostępności 
Fundacja TUS prowadzi 
szkolenia przybliżające 
projektowanie 
uniwersalne i szeroko 
rozumianą dostępność. 
Szkoleni byli audytorzy 
dostępności oraz 
prowadzono warsztaty 
wśród min. 
bibliotekarek i 
bibliotekarzy, 
pracowników i 
pracowniczek 
samorządowych 
instytycji z zakresu 
dostępności obiektów 
publicznych dla osób z 
różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami
.

94.99.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność rzecznicza i 
inne działania
- Kongres Osób z 

94.99.Z
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Niepełnosprawnością
Już po raz trzeci 
Fundacja TUS jest jedną 
ze współorganizatorek 
Kongresu. Od 2015 
roku uczestnicy 
kongresu spotykają,  by 
mówić wspólnym 
głosem i 
wypracowywać 
konkretne propozycje 
działań, które dadzą w 
praktyce takie same 
prawa osobom z 
niepełnosprawnościa, 
jak wszystkim 
obywatelom.  
- Agenda 50
Fundacja TUS wspiera 
osoby z 
niepełnosprawnością 
także poza Polską. 
Projekt „Agenda 50. 
Planowanie polityk 
publicznych na rzecz 
osób z 
niepełnosprawnością 
na Białorusi” 
współfinansowany jest 
przez Komisję 
Europejską. W ramach 
projektu, opracowane 
zostaną polityki lokalne 
w 5 regionach na 
Białorusi w celu 
wdrożenia Konwencji o 
prawach osób 
niepełnosprawnych. 
Projekt realizowany jest 
przez międzynarodowe 
konsorcjum - Office on 
the Rights of Persons 
with Disabilities 
(Białoruś), 
"EuroBelarus" (Litwa), 
Centre for European 
CET Transformation 
(Białoruś), TUS (Polska) 
oraz The European 
House (Dania).  
Głównym celem jest 
realizacja 
podstawowych zasad 
Konwencji o prawach 
osób 
niepełnosprawnych 
przy podejmowaniu 
decyzji w kwestiach 
niepełnosprawności w 
społecznościach 
lokalnych. 
- Niepełnosprawni, a 
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Audyty Dostępności
Fundacja TUS prowadzi 
audyty dostepności - 
sprawdzenie pod 
kontem dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawnościami 
- dla instytucji, które 
zainteresowane są 
obsługą klientów z 
niepełnosprawnścia. Od 
kilku lat Fundacja TUS 
współpracuje z 
Bankiem Zachodnim 
WBK w programie 
Obsługa bez barier. Tak 
jak w poprzednich 
latach, 
przeprowadziliśmy 
audyty kilkudziesięiu 
placówek banku. We 
współpracy z British 
Council 
przeprowadziliśmy 
audyt przestrzeni dla 
klientów i przestrzeni 
pracowniczej.
Prowadzimy także 
szkolenia dotyczące 
projektowania 
uniwersalnego i 
kontaktu z osobami 
niepełnosprawnymi.

94.99.Z

kto to?
Jego celem jest 
oswojenie dzieci i 
młodzieży z tematem 
niepełnosprawności, 
poprzez 
zorganizowanie 
warsztatowych spotkań 
dla uczniów i uczennic 
warszawskich szkół z 
osobami z 
niepełnosprawnością.
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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) 639,494.84 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 569,330.85 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 48,803.99 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 438.76 zł

e) Pozostałe przychody 20,921.24 zł

102,162.63 zł

0.00 zł

219,471.88 zł

137,115.60 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 25,514.25 zł

0.00 zł

25,514.25 zł

0.00 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

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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 1,297.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 458,750.11 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 153,932.88 zł

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 -59,152.45 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 1,297.60 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: 681,317.31 zł 1,297.60 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

628,483.30 zł 1,297.60 zł

48,803.99 zł 0.00 zł

0.00 zł

4,030.02 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - zapewnienie środków własnych do 
realizowanych projektów

1,297.60 zł

1 Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami 1,297.60 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)

2.8 etatów

39.0 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

0.00 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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 424,665.67 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

89,540.16 zł

89,540.16 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 335,125.51 zł

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

424,665.67 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 34,738.76 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 389,926.91 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
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)

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
(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

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)

737.27 zł

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  OKw 
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

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)

25.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

25.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 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)

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 Niepełnosprawnik prowadzenie wyszukiwarki 
miejsc dostępnych

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 100,000.00 zł

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

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 62,545.00 zł

3 Niepełnosprawnik prowadzenie wyszukiwarki 
miejsc dostępnych

Miasto Wrocław 52,000.00 zł

4 Niepełnosprawnik prowadzenie wyszukiwarki 
miejsc dostępnych

Miasto Toruń 7,500.00 zł

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

6,764.30 zł

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 (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)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Piotr Todys 10.07.2018 Data wypełnienia sprawozdania

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

1 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 3

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

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

1 Samodzielnie dokonuję 
wyborów

wparcie osób z 
niepełnosparwnością na rynku 
pracy

Europejski Fundusz Społeczny 55,960.00 zł
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