SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 SKŁADANE NA RZECZ MINISTRA PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Sprawozdanie merytoryczne:
1) nazwa fundacji - Fundacja TPSW
siedziba i adres - Żabińskiego 16-26, Warszawa
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - 26 października 2010
numer KRS 367682
REGON - 142630171
NIP - 951-23-25-856
2)

Dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania)
Marek Sołtys - Prezes zarządu – zam. Ul. Żabińskiego 16 – 26 Warszawa

3)

Cele statutowe fundacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

4)

Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnością, szczególnie poruszających się
na wózkach inwalidzkich.
Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością.
Przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnością ruchową zwłaszcza poruszających się na wózkach inwalidzkich,
oraz wszelkim barierom (społecznym, prawno-administracyjnym, architektonicznym, itd.) dzielącym społeczeństwo na
sprawnych i niepełnosprawnych.
Wspieranie i prowadzenie działań w celu udostępniania miejsc i środków transportu dla osób na wózkach.
Inicjowanie i wspieranie działań w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.
Wspieranie osób niepełnosprawnych, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich w realizacji ich dążeń do
samodzielnej egzystencji i odpowiedniego miejsca zamieszkania, np. program mieszkań chronionych czy dom osób
poruszających się na wózkach.
Inicjowanie, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w
społeczeństwie, począwszy od życia codziennego, poprzez naukę i aktywizację zawodową i społeczną aż do dostępu do
dóbr nauki, kultury i sztuki.
Wspieranie osób niepełnosprawnych, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich w realizacji ich działań z
zakresu nauki, sportu, oświaty, kultury, rehabilitacji zawodowej i społecznej i pełnego ich uczestnictwa w tych dziedzinach.
Wspieranie twórczości i działalności artystycznej osób poruszających się na wózkach mających problemy z poruszaniem się.
Wspieranie zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i dobroczynności, ze szczególnym uwzględnieniem
działania na rzecz np. programu osobistego asystenta, psa asystującego, itp.
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz rozwiązań w dziedzinach ważnych dla osób mających
problemy z poruszaniem się.
Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i rządowych w kraju i za granicą, których celem
statutowym jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach
działania Fundacji.

Opis głównych zdarzeń w działalności fundacji w 2013 roku:

Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza działało jako organizacja nieformalna od lutego 2010 roku do 25 października 2010, zaś od
26 października jako Fundacja TPSW (26.10.2010 uzyskanie KRS).
TPSW zaangażowało się w następujące akcje:
1.Akcja Dostępnej Przestrzeni Miejskiej:
a) Akcja krawężniki
Wskazanie kilkunastu miejsc z barierami – większość zostało poprawionych
b) Wskazywanie miejsc przyjaznych w Warszawie – zgłaszanie do niepełnosprawnik.pl
c) współpraca z mapą barier (SISKOM)
d) Akcja:
- udostępnienie przejść na Placu Na Rozdrożu
- działania na rzecz pozostawienia przejścia tymczasowego, jako przejście docelowe na Emilii Plater
- kontrola podnośników w przestrzeni miejskiej
- apel do władz Warszawy w sprawie Dworca Wschodniego
- apel do władz Warszawy nie stosowanie podnośników przy schodowych wokół Dworca Centralnego
2.Komunikacja miejska:
a) Metro Warszawskie
- spotkanie z przedstawicielami władz Warszawy i Zarządu Transportu Miejskiego dotyczących udostępnienia metra
osobom poruszającym się na wózkach oraz rozmowy na temat II linii metra
b) Spotkania dotyczące komunikacji miejskiej i przestrzeni miejskiej w Warszawie (TPSW i Fundacja MaMa)
c) Rozmowy z ZTM na temat informacji o niedostępności przystanków i zmianach w taborze.

d) Rozmowy z PKP w sprawie dworców i zamieszczania na nich podnośników
3.Działalność społeczno-informacyjna:
a) udział w komisjach KDS:
- do spraw osób z niepełnosprawnością,
- przeciwdziałania dyskryminacji w BPS, ul.Niecała 2 (KDS przeciw wykluczeniu)
b) Działania i akcje:
- 2013.01.22 Spotkanie z dyrektorem MZA dot. Osób z niepełnosprawnością w transporcie miejskim
- 2013.01.22 Debata o bezpieczeństwie Warszawy w AutoMobil Klub Polski
- 2013.01.30 Udział w konferencji w URM dot. Przemocy. Mówiliśmy o przemocy wobec osób z niepełnosprawnością
- 2013.01.31 Udział w debacie na temat miejsca osób z niepełnosprawnością po podpisaniu Konwencji. Spotkanie u Rzecznika
Praw Obywatelskich
- 2013.01.31 Rozmowa w sprawie Warszawa Społeczna
- 2013.02.01 Opublikowanie Naszego nowego filmu „Kup Pan Deskę”, dot. Problemu zakupu niewłaściwych podnośników
- 2013.02.14 Seminarium Polska Karta Różnorodności
- 2013.02.28 Konferencja podsumowujący projekt Media Równych Szans – byliśmy ekspertem i wzorem.
- 2013.02.28 Debata na Ursynowie z udziałem europosła W.Olejniczaka oraz burmistrzów Ursynowa i Mokotowa, a także
przedstawicieli innych dzielnic pt. Miasto Barier.
- 2013.03.14 Spotkanie robocze w BRPO w sprawie asystenta osobistego osób z niepełnosprawnością
- 2013.03.18 Audyt jednej dziury przed Pałacem Kultury. Wskazanie barier na jakie napotykają się osoby niewidome i osoby na
wózkach w rejonie Pałacu Kultury.
- 2013.03.21 Okulary Równości – zostaliśmy finalistą
- 2013.03.22 Konferencja Równe Perspektywy – wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością zamieszkujących tereny
wiejskiej
- 2013.03.27 Spotkanie Biura Koordynacji Remontów i Federacji Kółeczkowej dot. Nawiązywania współpracy przy usuwaniu
barier architektonicznych przy realizacji inwestycji i remontów. Federację Kółeczkową reprezentuje SISKOM
- 2013.03.28 Debata Osób z Niepełnosprawnością Wciąż Żywym Problemie Barier
- 2013.04.02 Audyt przejścia tymczasowego na Placu Na Rozdrożu i okolic. Wywiady dla kilku telewizji i prasy. Mini konferencja.
- 2013.04.09 Spotkanie ze studentami psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
- 2013.04.12 Konferencja Tolerancja i Jej Wrogowie
- 2013.04.16 Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Warszawy z udziałem szefa ZTMu w PKWiN
- 2013.04.18 Audyt alei Jerozolimskich przed remontem nawierzchni chodników (remont został przeprowadzony wczesną
jesienią 2013)
- 2013.04.20 Happening Federacji Kółeczkowej i Fundacji TPSW, pt. Zrób z Rozdroża plac.
Uwaga: 15 Maja – podjęcie decyzji, że przejście na placu pozostaje.
- 2013.04.26 Spotkanie w ZTM w sprawie zmian w komunikacji miejskiej i OzN w transporcie miejskim.
- 2013.05.07 Do 2013.12.31 Program edukacyjny „Kaleka czy COOL-awy, edycja Warszawska” w ramach, której wykonaliśmy 48
warsztatów edukacyjnych dla młodzieży szkolnej. Program ma niwelować bariery mentalne między osobami sprawnymi a
osobami z niepełnosprawnością
- 2013.05.25 – 26 Konferencja TPSW i rodzin chorych na SMA pod tytułem „Weekend ze SMA-kiem” – rdzeniowym zanikiem
mięśni oraz edu programem dla rodziców „Wiem swoje dziecko”.
- 2013.06.15 Uczestnictwo w festiwalu „Power On” w ramach projektu kultura włączenia.
- 2013.06.22 Udział w warszawskim kalejdoskopie edukacyjnym w Parku Praskim
- 2013.07.11 – 12 Szkolenie obsługi Dworca Lotniczego Modlin pod kątem osób z niepełnosprawnością
- 2013.08.01 – 30 Nagrywanie materiałów i skład filmów edukacyjnych dot. Prezentacji aktywnych osób z niepełnosprawnością
w celu zmiany wizerunku
- 2013.09.02 – 10.30 Program edukacyjny „Kaleka czy COOL-awy” Mazowsze (bez Warszawy) – 26 warsztatów dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych.
- 2013.10.07 Udział w konferencji „Choroby rzadkie a zagrożenie wykluczeniem społecznym” – organizowane przez Rzecznika
Praw Obywatelskich przy współpracy z Uczelnią Łazarskiego, Instytutem studiów dyscyplinarnych nad chorobami rzadkimi.
- 2013.10.16 Koncert Grażyny Łapińskiej w NOKu z okazji odznaczenia jej Orderem Zasłużonego Dla Kultury Polskiej. Grażyna jest
osobą poruszającą się na wózku i od początku działalności TPSW jest naszym ambasadorem kulturalnym.
- 2013.10.16 Otworzenie naszej wystawy Kaleka czy COOLawy w Centrum Konferencyjnym Dialog oraz uczestnictwo w
konferencji nt niepełnosprawności i włączenia, organizowanej przez MPIPS.
- 2013.10.19 Zamknięcie projektu w Szydłowcu, pt. „Jesteśmy”
- 2013.10.23 Spotkanie Forum Dla Rodziny, mówiliśmy o roli rodziny, w której występuje osoba z niepełnosprawnością
- 2013.10.25 – 11.21 Wystawa „Kaleka czy COOL-awy” w UD Ursynów.
- 2013.10.25 Premierowy, publiczny pokaz filmów sylwetki 2013.
- 2013.11.30 Happening z okazji pożegnania z wysokopodłogowcami (autobusy wysokopodłogowe – niedostępne dla osób
poruszających się na wózkach)
- 2013.12.23 Apel do władz Warszawy oraz władz PKP w związku z niezastosowaniem się do Naszych propozycji nie stosowania
podnośników przy schodowych wokół Dworca Centralnego. Podnośniki zostały zamontowane i podczas prób użytkowania
okazało się, że nie są one w stanie podnieść osoby na wózku. Zgodnie z naszymi przewidywaniami zostały wydane niepotrzebnie
pieniądze albowiem sprzęt nie spełnia swojego zadania.
W trakcie roku 2013 braliśmy również w comiesięcznych spotkaniach KDSów i comiesięcznych spotkaniach Federacji
Kółeczkowej.
4.Filmy:

- Pięć filmów o osobach z niepełnosprawnością przedstawiających ich jako osoby aktywne i radzące sobie w życiu
- Kilka filmów dot. Barier, np. Emilii Plater, przejście Jana Pawła w skrzyżowaniu z alejami Jerozolimskimi także plac na rozdrożu
- Dworzec Wschodni
- „Kup Pan deskę” o jechaniu na lotnisko
5.Działalność na rzecz mieszkań wspomaganych
- rozmowy dot poszukiwania terenów – na początku stycznia 2014 umówione spotkanie z rektorem SGGW
6.Na rzecz asystenta osobistego osoby niesamodzielnej – propozycja możliwości wskazywania przez OzN wyboru asystenta osobistego
7.Działalność na rzecz dyskryminacji osób z niepełnosprawnością
- Spotkania: dla studentów na Uniwersytecie Łazarskiego, w Instytucie Psychologii, w Łodzi, w Lublinie, wykłady z
cyklu Sztuka Integracji oraz wykłady dla słuchaczy centrum kształcenia w Konstancinie.
8.Działalność na rzecz propagowania psa asystującego
- przy wszystkich warsztatach edukacyjnych oraz przy innych sposobnościach mówimy o psach asystujących
9.Działania na rzecz zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnością
- meetingi, happeningi, wystąpienia w mediach (prasa, radio, telewizja)
- systematyczny udział w radiu internetowym dla osób z niepełnosprawnością
10.Prowadzenie strony Internetowej dotyczącej działalności i tematyki osób z niepełnosprawności www.tpsw.pl
5)

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- nie dotyczy: fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

6)

Odpisy uchwał zarządu fundacji (odpisy uchwał Rady i Zarządu Fundacji za rok 2013 – w załącznikach):
- uchwała ws przyjęcia w użytkowanie sprzętu elektronicznego (2013.06.30)
- uchwała ws użytkowania samochodu (2013.12.19)
- uchwała ws zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2012 (2013.03.30)
- uchwała ws zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 (2013.03.30)
- opinia o działalności Zarządu (2013.04.02)

7)

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące
ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł:

STRUKTURA PRZYCHODÓW:
Przychody z działalności statutowej, na które składają się:

119.849,19 PLN

1. darowizny od osób prawnych

1.500,00 PLN

2. darowizny od osób fizycznych

17.027,96 PLN

3. dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na które składają się:

101.321,23 PLN
6.213,34 PLN

•

Dotacja z U.ST.M W-wy umowa nr PS/B/VI/3/3/193/2013 zadanie publiczne „Wiem
swoje dziecko”

•

Dotacja z U.ST.M W-wy umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-167/106/2013?NGO zadanie
publiczne „Kaleka czy Coolawy Warszawa 2013”

43.984,58 PLN

•

Dotacja z MCPS umowa nr 155/2013 „Kaleka czy Coolawy Mazowsze 2013-poza
Warszawą”

51.123,31 PLN

Pozostałe przychody operacyjne:
Przychody finansowe:

2049,99 PLN
17,26 PLN

W 2013 roku Fundacja TPSW nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych i nie prowadziła działalności gospodarczej.

8)

Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
c) działalność gospodarczą,

d) pozostałe koszty,

STRUKTURA KOSZTÓW:
Koszty realizacji zadań statutowych, na które składają się:
•
z dotacji z U.ST.M W-wy umowa nr PS/B/VI/3/3/193/2013 zadanie publiczne „Wiem
swoje dziecko”
•
z dotacji z U.ST.M W-wy umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-167/106/2013?NGO zadanie
publiczne „Kaleka czy Coolawy Warszawa 2013”

117.419,27 PLN
6.213,34 PLN
43.984,58 PLN

•

z dotacji z MCPS umowa nr 155/2013 „Kaleka czy Coolawy Mazowsze 2013-poza
Warszawą”

51.123,31 PLN

•

ze środków własnych

16.098,04 PLN

Koszty administracyjne, na które składają się:

3.796,31 PLN

•

Zużycie materiałów i energii:

2.114,59 PLN

•

Usługi obce

1.681,67 PLN

•

Pozostałe koszty administracyjne

0,05 PLN

Pozostałe koszty operacyjne:

1.815,30 PLN

Koszty finansowe:

461,17 PLN

Podatek dochodowy od dochodów wydatkowanych przez podatników na inne cele niż statutowe:

4,00 PLN

W 2013 roku Fundacja TPSW nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych i nie prowadziła działalności gospodarczej
9)

dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej,
- nie dotyczy
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
- nie dotyczy
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów
fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia,
- nie dotyczy
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
Kwota wydatków z tytułu umów cywilnoprawnych wynosi: 88.100,00 zł.
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i
warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
- nie dotyczy
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku na 31.12.2013:
ŚRODKI PIENIĘŻNE:
•

Kasa:

•

Rachunek bankowy podstawowy
Lwowskich 1, 53-506 Wrocław

398,48 PLN
0,29 PLN
Credit Agricole ul. Orląt

398,19 PLN

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem
tych spółek,
- nie dotyczy
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,
- nie dotyczy
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
- nie dotyczy
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych,

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.222,39 zł.
Kwota zobowiązań na dzień 31/12/2013 wynosi: 3,00 zł.
Kwota należności na dzień 31/12/2013 wynosi: 823,91 zł.

10) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i
zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
Prowadzono działalności zleconą przez podmioty samorządowe w postaci realizacji zadań publicznych wspieranych przez:
•
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zgodnie z umową nr PS/B/VI/3/3/193/2013 „Wiem swoje dziecko” kwota dotacji: 6.213,34 zł., koszt zadania: 6.213,34 zł.
•
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Edukacji zgodnie z umową nr BE/B/V/2/9/1/U-167/106/2013/NGO - „Kaleka czy
Coolawy Warszawa 2013”, kwota dotacji: 43.984,58 zł., środki własne: 7.124,50 zł. koszt zadania: 51.109,08 zł.
•
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zgodnie z umową 155/2013 - „Kaleka czy Coolawy Mazowsze 2013-poza Warszawą”
kwota dotacji: 51.123,31 zł, ., środki własne: 6.895,93 zł. koszt zadania: 58.019,24 zł.
11) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych
deklaracji podatkowych
Na dzień 31/12/2013 Fundacja TPSW posiała zobowiązanie podatkowe w kwocie 3 zł. z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych (CIT-8). Z tytułu podatku chodowego od osób prawnych Fundacja TPSW złożyła za 2013 rok deklarację CIT-8 wraz z
załącznikami CIT-8/O i CIT-D do Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów.
Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych Fundacja TPSW złożyła za 2013 rok deklarację PIT-4R do Urzędu Skarbowego
Warszawa – Ursynów oraz deklaracje PIT-11 do poszczególnych Urzędów Skarbowych podatników dot. pobranych zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych. Kwota podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 naliczona i opłacona wynosiła 12.687,00 zł.

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

uchwała ws przyjęcia w użytkowanie sprzętu elektronicznego (2013.06.30)
uchwała ws użytkowania samochodu (2013.12.19)
uchwała ws zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2012 (2013.03.30)
uchwała ws zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 (2013.03.30)
opinia o działalności Zarządu (2013.04.02)
uchwała ws odszkodowania za zniszczony sprzęt elektroniczny (2013.12.31)

