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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. TYTUSA 
CHAŁUBIŃSKIEGO

Nr domu 9 Nr lokalu 9A

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-004 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 530 18 51

Nr faksu 22 530 18 58 E-mail fundacja@idn.org.pl Strona www www.aktywizacja.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-07-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00622967200000 6. Numer KRS 0000049694

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

Bartosz Mioduszewski Prezes Zarządu TAK

Agata Agnieszka Gawska Wiceprezes Zarządu TAK

Łucja Kornaszewska-
Antoniuk

Członek 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)

FUNDACJA AKTYWIZACJA

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem statutowym Fundacji Aktywizacja jest usamodzielnienie i poprawa 
jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania 
aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.

Cel strategiczny:
Wzmocnienie potencjału Fundacji jako instytucji kreującej i realizującej 
politykę państwa wobec osób niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1) kształcenie i doskonalenie zawodowe, szczególnie w zakresie 
informatyki,
2) organizacja procesu aktywizacji zawodowej i społecznej,
3) prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa,
4) pośrednictwo i monitoring pracy,
5) opracowywanie narzędzi i metod służących poprawie sytuacji osób 
niepełnosprawnych,
6) prowadzenie badań i analiz,
7) tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych,
8) współpraca z instytucjami publicznymi, samorządowymi i branżą IT oraz 
innymi podmiotami w zakresie realizacji celu statutowego,
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 
zakresie wymienionym w celach działania fundacji,
10) świadczenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, w 
szczególności w zakresie informacyjnym, rehabilitacyjnym, zawodowym, 
organizacyjnym, psychologicznym i prawnym,
11) świadczenie wsparcia socjalnego (pomocy społecznej) osobom 
wpisanym do Rejestru Podopiecznych Fundacji.

Fundacja może przyznawać dotacje innym organizacjom i instytucjom, 
które działają w zakresie realizacji celu statutowego fundacji. Wskazany 
cel oraz podejmowane działania są realizowane w formie nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ewa Gąsiorowaka-Wirpszo Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Anna Cetnarowicz-
Jutkiewicz

Wiceprzewodnicząca 
Rady Fundacji

TAK

Izabela Anuszewska Serkretarz TAK

Adam Obtułowicz Członek Rady, 
Reprezentant Polskiej 
Akademii Nauk

TAK

Przemysław Ignatowicz Członek Rady TAK

Elżbieta Zawistowska Członek Rady TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Wzorem lat ubiegłych cel statutowy oraz strategiczny realizowany był poprzez Program Centra Edukacji 
i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Program e-Centra. W ramach programów 
prowadzono następujące działania:1. szkolenia – programy edukacyjne w systemach: stacjonarnym, 
zdalnym (e–learning) i mieszanym (blended learning) w zakresie: informatyki (obsługa komputera, 
Internetu, programów graficznych i inne), nauki języków obcych, przedsiębiorczości, pracy 
administracyjno – biurowej, umiejętności społecznych i prawa, 2. świadczenie bezpośredniej pomocy 
osobom niepełnosprawnym (poradnictwo), w szczególności w zakresie informacyjnym, 
rehabilitacyjnym, zawodowym, organizacyjnym, psychologicznym i prawnym poprzez doradztwo – 
konsultacje (wraz z zajęciami warsztatowymi): zawodowe (w tym aktywizacyjne), prawne, 
psychologiczne, 3. pośrednictwo pracy – Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 947/1a z 2004 r.) pomagała 
osobom niepełnosprawnym pozyskać zatrudnienie, a pracodawcom wyszukać odpowiednich 
pracowników, 4. opracowywanie narzędzi i metod służących poprawie sytuacji osób 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie nowej usługi „trener aktywności” w działaniach 
usamodzielniających dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo cel statutowy i cel strategiczny 
realizowany był poprzez następujące działania: 1. prowadzenie badań i analiz, 2. tworzenie i 
prowadzenie portali i serwisów internetowych, 3. współpraca z instytucjami publicznymi, 
samorządowymi i branżą IT oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji celu statutowego, 4. 
współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie wymienionym w 
celach działania Fundacji, 5. rzecznictwo, 6. świadczenie wsparcia osobom wpisanym do rejestru 
Podopiecznych Fundacji.
W 2014 r. w Fundacji, w ramach programu Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych, realizowanych było 14 projektów o charakterze edukacyjnym 
i aktywizacyjnym. 
1. Studium Projektowania Graficznego i Multimediów
Grantodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Europejski Fundusz Społeczny)
Cel główny: podniesienie późniejszej aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 
w zawodzie „Projektant grafiki i multimediów”.
Liczba uczestników w roku 2014: 0
2. Integracja społeczna i przygotowanie do pracy osób z autyzmem zatrudnionych w ZAZ i uczestników 
Klubu FORUM
Grantodawca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Cel główny: wzrost integracji społecznej oraz utrzymanie i/lub wzrost kompetencji zawodowych i 
społecznych poprzez wsparcie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.
Liczba uczestników w roku 2014: 12
3. Kompetencje ICT szansą dla grup defaworyzowanych na podlaskim rynku pracy
Grantodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Europejski Fundusz Społeczny)
Cel główny: podniesienie kompetencji ICT wśród 200 dorosłych mieszkańców Podlasia, należących do 
grup defaworyzowanych na podlaskim rynku pracy. 
Liczba uczestników w roku 2014: 62
4. E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie
Grantodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (Europejski Fundusz Społeczny)
Cel główny: wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Zwiększenie aktywności 
zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w zawodzie „Specjalista ds. promocji i sprzedaży 
w Internecie”
Liczba uczestników w roku 2014: 10
5. Krok do samodzielności
Grantodawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Cel główny: podniesienie poziomu samodzielności oraz aktywności społecznej 
Liczba uczestników w roku 2014: 674
6. Profesjonalni niepełnosprawni
Grantodawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Cel główny: podniesienie zdolności do zatrudnienia/wejścia na rynek pracy.
Liczba uczestników w roku 2014: 486 
7. Postaw na samodzielność – program aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych 
mieszkańców miasta Warszawy
Grantodawca: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Cel główny: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców 
m. st. Warszawy
Liczba uczestników w roku 2014: 204
8. Profesjonalni niepełnosprawni na Dolnym Śląsku
Grantodawca: Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu
Cel główny: podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w 
zawodach deficytowych.
Liczba uczestników w roku 2014: 71
9. Certyfikuj swoje kompetencje Projekt rozpoczęty         
Grantodawca: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Cel główny: podniesienie umiejętności językowych i kompetencji w obszarze ICT.
Liczba uczestników w roku 2014: 0
10. Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziały Bydgoszcz i Łódź
Grantodawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Cel główny: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.
Liczba uczestników w roku 2014: 404
11. Od samodzielności do aktywności zawodowej
Grantodawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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Liczba uczestników w roku 2014: 1087
12. Kompetencje ICT dla osób niepełnosprawnych w województwie opolskim
Grantodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Cel główny: podniesienie kompetencji ICT
Liczba uczestników w roku 2014: 63
13. Akademia kompetencji ICT na Podkarpaciu
Grantodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Cel główny: podniesienie kompetencji ICT
Liczba uczestników w roku 2014: 184 
14. Przedsiębiorczy niepełnosprawni
Grantodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Liczba uczestników w roku 2014: 30
W 2014 r. w Fundacji w ramach Programu e–Centra realizowane były 3 projekty o charakterze 
edukacyjnym i aktywizacyjnym
1. Profesjonalni niepełnosprawni
Grantodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Europejski Fundusz Społeczny)
Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.
Liczba uczestników w roku 2014: 20
2. Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych
Grantodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 
Liczba uczestników w roku 2014: 0
3. Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskichi małomiasteczkowych
Grantodawca: Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Cel główny: pomoc 2000 osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich i małych miast na terenie 
całego kraju w wyjściu z sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, poprzez podniesienie ich 
kompetencji i kwalifikacji, wyposażenie w umiejętności poruszania się po rynku pracy i zmobilizowanie 
do aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
Liczba uczestników w roku 2014: 2192

Fundacja, pretendując do miana instytucji kreującej i realizującej politykę państwa wobec osób 
niepełnosprawnych, za szczególnie ważną uważa możliwość prezentowania i promowania korzystnych 
rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej. Sprzyja temu przynależność Fundacji 
do ciał odpowiadających za konsultacje społeczne, w tym również do sieci i zrzeszeń:
• Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
• Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością,
• Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA,
• Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, 
• Opolskie Forum Organizacji Socjalnych – OFOS,
• Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni,
• European Alliance on Skills for Employability,
• Telecentre Europe,
• Creative Communication Cluster.
Reprezentowanie Fundacji oraz zaangażowanie pracowników w komisjach, grupach roboczych, 
spotkaniach czy konsultacjach, mających istotny wpływ na politykę państwa wobec osób 
niepełnosprawnych, stanowi ważny obszar działań Fundacji. W 2014 r. w Fundacji realizowane były 2 
projekty o charakterze rzeczniczym, których realizacja zakończy się po okresie sprawozdawczym:
1. Monitoring Obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
Grantodawca: Fundacja Batorego
Cel główny: monitoring obywatelski Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. 
Liczba uczestników w roku 2014: 24
2. Sieć pozarządowych instytucji rynku pracy
Grantodawca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Liczba uczestników w roku 2014: 5

W 2014 r. Fundacja Aktywizacja prowadziła intensywne działania rzecznicze – zarówno na poziomie 
centralnym, jak i lokalnym, ukierunkowane przede wszystkim na kształtowanie perspektywy finansowej 
2014-2020. Głównym celem tych działań było wypracowanie narzędzi zapewniających możliwość 
finansowania ze środków publicznych (głównie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej) działań 
na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.
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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)

5262

0

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)

1202 pracodawców

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 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Kompleksowe i 
wielowymiarowe 
wsparcie obejmujące: 
poradnictwo 
indywidualne 
(zawodowe, 
psychologiczne, 
prawne, społeczno-
aktywizacyjne), 
szkolenia zawodowe, 
które mają na celu 
podwyższenie 
kwalifikacji 
zawodowych oraz 
zwiększenie szans na 
znalezienie bądź 
utrzymanie 
zatrudnienia oraz 
komputerowe 
pozwalające zdobyć 
podstawową wiedzę i 
umiejętności z zakresu 
obsługi komputera; 
warsztaty umiejętności 
społecznych, m.in.: 
asertywność, 
umiejętności 
komunikacyjne, czy 
inne umiejętności, 
które można rozwijać i 
wzmacniać; seminaria 
prawne, które mają na 
celu zwiększenie 
świadomości i 
znajomości prawa 
wśród osób 
niepełnosprawnych 
poszukujących pracy, 
które chcą być aktywne 
w życiu zawodowym i 
społecznym oraz 
pośrednictwo pracy.

94.99.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Kompleksowe i 
wielowymiarowe 
wsparcie obejmujące: 
poradnictwo 
indywidualne 
(zawodowe, 
psychologiczne, 
prawne, społeczno-
aktywizacyjne), 
szkolenia zawodowe, 
które mają na celu 
podwyższenie 
kwalifikacji 
zawodowych oraz 
zwiększenie szans na 
znalezienie bądź 
utrzymanie 
zatrudnienia oraz 
komputerowe 
pozwalające zdobyć 
podstawową wiedzę i 
umiejętności z zakresu 
obsługi komputera; 
warsztaty umiejętności 
społecznych, m.in.: 
asertywność, 
umiejętności 
komunikacyjne, czy 
inne umiejętności, 
które można rozwijać i 
wzmacniać; seminaria 
prawne, które mają na 
celu zwiększenie 
świadomości i 
znajomości prawa 
wśród osób 
niepełnosprawnych 
poszukujących pracy, 
które chcą być aktywne 
w życiu zawodowym i 
społecznym oraz 
pośrednictwo pracy.

88.10.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

działalność charytatywnej W ramach tego 
działania w Fundacji 
zbierano w ramach 1% 
środki na leczenie 
dwóch podopiecznych. 
Środki zebrane w 
ramach 1% z zapisani, 
że są wpłatami 
celowymi przeznaczane 
były na wsparcie 
wieloletnich 
podopiecznych 
Fundacji. Za zebrane 
środki dokonywano 
refundacji kosztów 
leczenia i rehabilitacji 
osób 
niepełnosprawnych. 
Dodatkowo ze środków 
1% zebranego w 
Fundacji realizowano: 
opłacenie kontynuacji 
przerwanej nauki, 
zwrot kosztów dojazdu 
na różne formy 
wsparcia, udział 
beneficjentów  różnych 
formach wsparcia jak 
szkolenia, doradztwo, 
warsztaty umiejętności 
społecznej.

88.10.Z
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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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

72.20.Z Opracowanie publikacji i materiałów, narzędzi 
internetowych. Opracowanie publikacji, 
materiałów i narzędzi internetowych 
realizowane było:
• w ramach programu „NEsST”, w którym – z 
pomocą specjalistów – opracowano 
profesjonalny biznesplan agencji zatrudnienia 
oraz wykonano badanie rynku, dotyczącego 
zapotrzebowania na usługi IT wśród organizacji 
pozarządowych,  
• z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich 
przygotowano narzędzie internetowe, 
wspomagające użytkowników badania poziomu 
wdrożenia Konwencji ONZ o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych, 
• opracowano także grę komputerową pt. „Nie 
wykluczam” oraz szkolenie e-learningowe.

85.59.B Usługi szkoleniowe.
• przeprowadzono szkolenia z zakresu ryku 
pracy, np. trener pracy (trener zatrudnienia 
wspomaganego z elementami job-coachingu) 
dla pracowników publicznych służb zatrudnienia 

i sektora pomocy społecznej, 
• przeprowadzono szkolenia dla firm 
prywatnych z zakresu zarządzania 
niepełnosprawnością w miejscu pracy,

• z Uniwersytetem im. Marii Skłodowskiej Curie 
w Lublinie, w ramach której przeprowadzono 
konsultacje prawne z niepełnosprawnymi 
studentami,
• szkolenia w projekcie „Partnerstwo dla pracy” 
• szkolenia w projekcie „Model kontraktowania 
usług na rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych”.
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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) 24,320,014.10 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 23,867,739.15 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 27,134.94 zł

d) Przychody finansowe 10,163.17 zł

e) Pozostałe przychody 414,976.84 zł

15,687,461.22 zła) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

85.60.Z Usługi aktywizacji zawodowej.
W projekcie „Partnerstwo dla pracy” 
(rozpoczętym w 2013 r.) usługi aktywizacyjne, 
adresowane do bezrobotnych osób 
niepełnosprawnych, znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 
realizowane były w województwie mazowieckim 
(Warszawa, Płock) i dolnośląskim (powiat 
jeleniogórski, kłodzki i lubański). Do głównych 
działań należały zajęcia z zakresu planowania 
kariery zawodowej oraz treningi aktywnego 
poszukiwania pracy. Kolejnym etapem były 
spotkania, obejmujące świadczenie usług 
pośrednictwa pracy i treningu pracy, w tym 
m.in. pomoc przy tworzeniu dokumentów 
aplikacyjnych, przedstawianie ofert pracy na 
podstawie analizy lokalnego rynku pracy, a 
także przeprowadzanie symulacji rozmów 
kwalifikacyjnych. Powyższe działania były 
wspomagane organizacją zajęć grupowych, 
takich jak: Warsztaty Umiejętności Społecznych 
lub warsztaty motywacyjne.
W ramach realizowanego przedsięwzięcia 31 
uczestnikom projektu zaoferowano pomoc w 
pozyskaniu zatrudnienia poprzez objęcie 
następującymi formami wsparcia:
• doradztwo zawodowe – w tym utworzenie 
Indywidualnych Planów Działania,
• doradztwo psychologiczne,
• pośrednictwo pracy,
• jobcoaching,
• Warsztaty Umiejętności Społecznych,
• szkolenia zewnętrzne.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 32,682.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 22,563,980.82 zł
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2,768,375.51 zł

57,258.29 zł

4,050,885.80 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 143,283.22 zł

0.00 zł

8,380.00 zł

134,903.22 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,580,067.36 zł

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)

e) ze spadków, zapisów

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

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 31,212.73 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: 24,307,602.62 zł 0.00 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

23,578,374.13 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

128,751.06 zł

43,594.63 zł

1 Refundacja zakupu leków, środków opatrunkowych i rehabilitacji 15,578.98 zł

2 Wkład własny do realizowanych projektów 15,633.75 zł

1 Na rzecz rehabilitacji i leczenia D. Gołasiewicz 3,774.23 zł

2 Na rzecz rehabilitacji i leczenia J. Roguski 11,804.70 zł

3 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 15,633.80 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 289,365.02 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

146,179.18 zł

410,703.62 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

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)

229.0 osób

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

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -101,616.12 zł

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

0.00 zł
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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)

188.8 etatów

632.0 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

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 7,985,431.33 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

7,985,431.33 zł

7,899,690.08 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

85,741.25 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

2,780,152.59 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2,780,152.59 zł

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

13,352.79 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)

6,574.80 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)

87.96 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)

2,974.91 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)

145.00 osób

w 
tym:

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

145.00 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

9,200.00 zł

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

1,880.00 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 Postaw na samodzielność – 
program aktywizacji 
zawodowej i społecznej 
niepełnosprawnych 
mieszkańców miasta 
Warszawy

Zwiększenie poziomu 
aktywności zawodowej i 
społecznej niepełnosprawnych 
mieszkańców 
m. st. Warszawy

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 37,942.89 zł

2 Targi Pracy Targi Pracy dla osób 
niepełnosprawnych

Miasto Białystok 6,715.40 zł

3 PAI Aktywizacja i integracja ON Miasto Siedlce 12,600.00 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

6,500.00 zł

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

1 Profesjonalni 
niepełnosprawni

Podniesienie zdolności do 
zatrudnienia/wejścia na rynek 
pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

744,886.22 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)

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 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 3

2 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok 2

3 Urząd m.st. Warszawy 1

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 1

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 1

6 Oddział Mazowiecki PFRON, Warszawa 1

7 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wrocław 2

2 Krok do samodzielności Podniesienie poziomu 
samodzielności oraz aktywności 
społecznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1,212,429.23 zł

3 Centrum Edukacji i 
Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych 
 – Oddziały Bydgoszcz i Łódź

Wejście osób 
niepełnosprawnych na rynek 
pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

876,859.53 zł

4 Od samodzielności do 
aktywności zawodowej

Zwiększenie samodzielności 
osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

805,090.95 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Agata Gawska, Pavlina 
Suchankova, Łucja 

Kornaszewska-Antoniuk, 
Przemysław Żydok / 14.07.2015

Data wypełnienia sprawozdania
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