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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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 2019-06-18

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 22 654 75 51

Nr faksu 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

Przemysław Żydok Prezes Zarządu TAK

Sylwia Daniłowska Wiceprezes Zarządu TAK

Pavlina Suchankova Wiceprezes Zarządu TAK

Dariusz Gosk 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Cetnarowicz-
Jutkiewicz

Wiceprzewodnicząca TAK

Ewa Gąsiorowska-Wirpszo Przewodnicząca TAK

Przemysław Ignatowicz Członek Rady Fundacji TAK

Adam Obtułowicz Członek Rady Fundacji TAK

Piotr Stronkowski Członek Rady Fundacji TAK

Elżbieta Zawistowska Sekretarz Rady Fundacji TAK

FUNDACJA AKTYWIZACJA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cel statutowy:
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. prowadzenie badań i analiz,
2. tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych,
3. współpracę z instytucjami publicznymi, samorządowymi i branżą IT oraz 
innymi podmiotami w zakresie realizacji celu statutowego,
4. współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
5. rzecznictwo.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Wzorem lat ubiegłych cel statutowy oraz strategiczny realizowany był poprzez projekty:
a) aktywizacji zawodowej i społecznej, 
b) dotyczące kompetencji IT, 
c) badawczo rozwojowe, 
d) rzecznicze.
W ramach projektów 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 z niepełnosprawnościami (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 
z niepełnosprawnościami pozyskać zatrudnienie, a pracodawcom wyszukać odpowiednich pracowników,
4. prowadzenie badań i analiz,
5. tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych,
6. współpracę z instytucjami publicznymi, samorządowymi i branżą IT oraz innymi podmiotami 
w zakresie realizacji celu statutowego,
7. współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie wymienionym 
w celach działania Fundacji,
8. rzecznictwo.
W 2018 r. w Oddziałach Fundacji realizowanych było 18 projektów o charakterze aktywizacji zawodowej i społecznej:
1) Młodzi aktywni na rynku pracy
Grantodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Cel główny: zwiększenie możliwości zatrudnienia
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: n/d
2) Włączamy się Sprawnie
Grantodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Cel główny: zwiększenie gotowości beneficjentów do podjęcia zatrudnienia oraz pomoc w wyjściu z z sytuacji 
wykluczenia/zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez usługi aktywnej integracji ukierunkowane na podniesienie ich 
kompetencji i kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i zmobilizowanie do aktywnego poszukiwania pracy
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 88
3) Trampolina - aktywna integracja społęczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną
Grantodawca: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 58
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4) Usługi społeczne dla mieszkańców Leszna
Grantodawca: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Cel główny: poszerzenie lokalnych usług społecznych o różnorodne formy usług opiekuńczych i wspomagających
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 157
5) Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania
Grantodawca: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Cel główny: ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych, świadczonych w 
interesie ogólnym i w lokalnej społeczności
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 141
6) Pomoc w rodzinie
Grantodawca: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Cel główny: zwiększenie usług społecznych o różnorodne formy poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu 
pieczy zastępczej, usług asystenta rodzin będących w kryzysie, usług opiekuńczych i wspomagających oraz wsparcie ich 
opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 31
7) Kwalifikacje, doświadczenie, praca - to się opłaca!
Grantodawca: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Cel główny: zwiększenie poziomu aktywności i zdolności do zatrudnienia
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 43
8) Gotowi do zmian
Grantodawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Cel główny: podniesienie zdolności do zatrudnienia
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r. w I okresie realizacji: 233
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r. w II okresie realizacji: 258
9) Realizacja zadania publicznego dla OPS Jeżowe - Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń zawodowych, staży zawodowych 
oraz usług pośrednictwa pracy
Grantodawca: Gmina Jeżowe - Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowym
Cel główny: zorganizowanie certyfikowanych szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz usług pośrednictwa pracy
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 15
10) "Włącz się"
Grantodawca: Fundacja la Caixa (Fundacion caja de ahorros y pensiones de Barcelona)
Cel główny: wprowadzenie osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 426
11) Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2018 r
Grantodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
Cel główny: kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym przez rozwinięcie umiejętności 
psychospołecznych, nauczenie budowania prawidłowych interakcji z otoczeniem oraz przygotowanie do lepszego radzenia 
sobie na rynku pracy
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 10
12) Design Thinking - metoda rozwiązywania problemów MŚP
Grantodawca: Miasto Opole
Cel główny: poznanie barier uniemożliwiających szybszy rozwój firm, których właścicielami są przedsiębiorcy z sektora MŚP i 
próba rozwiązania tych problemów metodą design thinking
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 20
13) V Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnościami
Grantodawca: Miasto Białystok
Cel główny: bezpośredni dostęp do pracodawców i oferowanych przez nich ofert pracy, a także do instytucji i organizacji
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 108
14) MAMA już nie jest SAMA
Grantodawca: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 46
15) Praca - Integracja
Grantodawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Cel główny: podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 626
16) Gotowi do zmian II
Grantodawca: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Cel główny: podniesienie zdolności do zatrudnienia
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 899
17) Aktywni od dziś - reintegracja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością
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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. 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

10000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Grantodawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Cel główny: poprawa jakości życia poprzez integrację społeczną, wzrost aktywności społeczno-zawodowej, w tym zdobywanie 
nowych kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, ułatwienie dostępu do rynku pracy, poprawę stanu 
psychofizycznego
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 37
18) NOWY START - program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Grantodawca: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 74

W 2018 r. w Fundacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowany był 1 projekt dot. kompetencji IT:
1) e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści
Grantodawca: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Cel główny: podniesienie kompetencji cyfrowych (m.in umiejętności korzystania z Internetu, włączając w to e 0usługi publiczne)
Liczba uczestników pod koniec projektu w 2018 r.: 6725, w tym OzN 421

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

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

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 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 podwyższanie kwalifikacji zawodowych 
oraz zwiększenie szans na znalezienie bądź 
utrzymanie zatrudnienia; komputerowe 
pozwalające zdobyć podstawową wiedzę i 
umiejętności społecznych, m.in.: asertywność, 
umiejętności komunikacyjne, czy inne 
umiejętności, które można rozwijać lub 
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 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Kompleksowe i wielowymiarowe wsparcie 
obejmujące: poradnictwo indywidualne 
(zawodowe, psychologiczne, prawne, społeczno-
aktywizacyjne), szkolenia zawodowe, które mają 
na celu podwyższanie kwalifikacji zawodowych 
oraz zwiększenie szans na znalezienie bądź 
utrzymanie zatrudnienia; komputerowe 
pozwalające zdobyć podstawową wiedzę i 
umiejętności społecznych, m.in.: asertywność, 
umiejętności komunikacyjne, czy inne 
umiejętności, które można rozwijać lub 
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 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) 14 483 427,32 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 13 690 621,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 246 305,63 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 546 500,29 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 261 385,63 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 85.59.B

W 2018 roku Fundacja Aktywizacja realizowała w ramach działalności gospodarczej usługi 
szkoleniowe na zlecenie podmiotów administracji publicznej (m.in. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych) z obszaru rekrutacji osób z niepełnoprawnościami oraz budowania 
różnorodnych zespołów. Prowadziła również szkolenia dla przedsiębiorców rekrutujących i 
zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje 
zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami. Jednym z elementów było również 
świadczenie usług rekrutacji i selekcji pracowników na zgłaszane przez pracodawców 
stanowiska.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 19 509,12 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 14 105 769,63 zł

w 
tym:

7 222 124,65 zł

6 765 501,83 zł

118 143,15 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

96 762,94 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 19 509,12 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: 14 448 607,16 zł 19 509,12 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

13 675 238,55 zł 19 509,12 zł

0,00 zł 0,00 zł

68 222,40 zł

60 738,39 zł

78 281,86 zł

566 125,96 zł 0,00 zł

1 Refundacja kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego 16 023,32 zł

2 Wkład własny do realizowanych projektów dotyczących osób niepełnosprawnych 3 485,80 zł

1 Wózek dla Janusza 12 671,25 zł

2 Leczenie D.Gołasiewicz 3 352,07 zł

3 Cele statutowe 3 485,80 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

14 200,00 zł

880,00 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)

246 305,63 złg) z działalności gospodarczej
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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 15 382,85 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 147 774,13 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)

166 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)

121,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 178 083,23 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

33 836,00 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.

Druk: NIW-CRSO 8



43 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

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)

32 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

7 osób

25 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 8 147 871,56 zł

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

8 118 870,71 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 

29 000,85 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)

9 691,83 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)  

4 238,20 zł

23 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) 

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)

103 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 16 osób

87 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

20 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5 989 661,31 zł

5 989 661,31 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2 158 210,25 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 8 118 870,71 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

9 400,00 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)

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

1 Młodzi aktywni na rynku 
pracy

zwiększenie możliwości 
zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 173 846,44 zł

2 Włączamy się Sprawnie zwiększenie gotowości 
beneficjentów do podjęcia 
zatrudnienia oraz pomoc w 
wyjściu z sytuacji 
wykluczenia/zagrożenia 
wykluczeniem społecznym 
poprzez usługi aktywnej 
integracji ukierunkowane na 
podniesienie ich kompetencji i 
kwalifikacji, doświadczenia 
zawodowego i zmobilizowanie 
do aktywnego poszukiwania 
zatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

212 458,18 zł

3 Trampolina - aktywna 
integracja społeczno-
zawodowa kobiet 
opiekujących się osobą 
zależną

zwiększenie aktywności 
zawodowej i reintegracja 
społeczna

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020

440 707,65 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

9 400,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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4 Usługi społeczne dla 
mieszkańców Leszna

poszerzenie lokalnych usług 
społecznych o różnorodne 
formy usług opiekuńczych i 
wspomagających

Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014-2020

301 434,12 zł

5 Usługi społeczne dla 
mieszkańców Poznania

ułatwienie dostępu do 
przystępnych cenowo, trwałych 
oraz wysokiej jakości usług 
społecznych, świadczonych w 
interesie ogólnym i w lokalnej 
społeczności

Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014-2020

1 080 619,14 zł

6 Pomoc w rodzinie zwiększenie usług społecznych 
o różnorodne formy 
poprawiające dostęp do usług 
wsparcia rodziny i systemu 
pieczy zastępczej, usług 
asystenta rodzin będących w 
kryzysie, usług opiekuńczych i 
wspomagających oraz wsparcie 
ich opiekunów faktycznych w 
opiece nad osobami 
niesamodzielnymi

Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014-2020

473 889,29 zł

7 Kwalifikacje, doświadczenie, 
praca - to się opłaca!

zwiększenie poziomu 
aktywności i zdolności do 
zatrudnienia

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020

214 010,74 zł

8 Realizacja zadania 
publicznego dla OPS Jeżowe 
- Zorganizowanie 
certyfikowanych szkoleń 
zawodowych, staży 
zawodowych oraz usług 
pośrednictwa pracy

zorganizowanie 
certyfikowanych szkoleń 
zawodowych, staży 
zawodowych oraz usług 
pośrednictwa pracy

Gmina Jeżowe - Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jeżowym

90 543,15 zł

9 "Włącz się" wprowadzenie osób z 
niepełnosprawnościami na 
rynek pracy

Fundacja la Caixa (Fundacion caja de 
ahorros y pensiones de Barcelona)

82 301,99 zł

10 Realizacja działań w zakresie 
integracji i reintegracji 
społecznej osób 
bezrobotnych korzystających 
ze świadczeń pomocy 
społecznej uczestniczących 
w Programie Aktywizacja i 
Integracja w 2018 r

kształtowanie aktywnej 
postawy w życiu społecznym i 
zawodowym przez rozwinięcie 
umiejętności 
psychospołecznych, nauczenie 
budowania prawidłowych 
interakcji z otoczeniem oraz 
przygotowanie do lepszego 
radzenia sobie na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży 5 600,00 zł

11 Design Thinkig - metoda 
rozwiązywania problemów 
MŚP

poznanie barier 
uniemożliwiających szybszy 
rozwój firm, których 
właścicielami są przedsiębiorcy 
z sektora MŚP i próba 
rozwiązania tych problemów 
metodą design thinking

Miasto Opole 10 000,00 zł

12 V Targi Pracy dla osób z 
niepełnosprawnościami

bezpośredni dostęp do 
pracodawców i oferowanych 
przez nich ofert pracy, a także 
do instytucji i organizacji

Miasto Białystok 10 000,00 zł

13 MAMA już nie jest SAMA zwiększenie aktywności 
zawodowej i reintegracja 
społeczna

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020

150 718,71 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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

14 Aktywni od dziś - 
reintegracja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością

poprawa jakości życia poprzez 
integrację społeczną, wzrost 
aktywności społeczno-
zawodowej, w tym zdobywanie 
nowych kwalifikacji 
zawodowych i kompetencji 
społecznych, ułatwienie 
dostępu do rynku pracy, 
poprawę stanu 
psychofizycznego

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

35 652,92 zł

15 NOWY START - program 
aktywnej integracji 
społeczno-zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

zwiększenie aktywności 
zawodowej i reintegracja 
społeczna

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020

130 048,27 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 e-Mocni: cyfrowe 
umiejętności, realne korzyści

podniesienie kompetencji 
cyfrowych (m.in. umiejętności 
korzystania z Internetu, 
włączając w to e-usługi 
publiczne)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 4 775 018,24 zł

2 Praca - Integracja podniesienie wskaźnika 
zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnościami na 
otwartym rynku pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1 519 452,03 zł

3 Gotowi do zmian podniesienie zdolności do 
zatrudnienia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1 744 084,83 zł

4 Gotowi do zmian II podniesienie zdolności do 
zatrudnienia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

2 200 516,34 zł
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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

Przemysław Żydok
Pavlina Suchankova
Sylwia Daniłowska

Dariusz Gosk

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1

2 Centrum Projektów Polska Cyfrowa 1

3 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 1

4 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 1

5 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1

6 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

2019-06-18
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