SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 składane do 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 2015 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 miejsc z barierami – część zostało poprawionych
b) Wskazywanie miejsc przyjaznych w Warszawie – zgłaszanie do niepełnosprawnik.pl
c) współpraca z mapą barier (SISKOM)
d) Akcja:
- kontrola podnośników w przestrzeni miejskiej
- apel do władz Warszawy i innych instytucji zajmujących się przestrzenią miejską o niestosowanie podnośników w
miejscach gdzie powinny być zastosowane windy
2.Komunikacja miejska:
a) Metro Warszawskie
- przeszkolenie pracowników pod kątem obsługi OzN (Osoby z Niepełnosprawnościami).
b) Spotkania dotyczące komunikacji miejskiej i przestrzeni miejskiej w Warszawie (TPSW)
c) Pisma do 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 BPiPS, ul.Niecała 2a
b) Działania i akcje:
2015.01.13-20 – Wiosenna edycja warsztatów edukacyjnych Edu-TPSW.
2015.02.24 – Debata poświęcona dostosowaniu infrastruktury transportowej dla osób z ograniczoną mobilnością.
TPSW – wykład o dostępności taboru kolejowego i metra dla osób poruszających się na wózkach.
2015.03.15-25 – Licytacja jajek wielkanocnych. Dochód przeznaczony na realizację warsztatów edukacyjnych w domach dziecka.
2015.03.17 – Wzięcie udziału w gali wręczenia nagród Okulary Równości (które otrzymaliśmy w 2013 roku).
2015.03.24 – Przejazd metrem z vice prezydentem Warszawy w celu wskazania błędów pod kątem OzN.
2015.03.26 – Spotkanie w sprawie budżetu partycypacyjnego w Śródmieściu.
2015.04.01 – Prowadzenie warsztatów edukacji włączającej dla przedszkoli i szkół pt.: Kaleka czy COOL-awy 2015. (100
warsztatów około 7 tysięcy uczestników).
2015.04.28 – Konferencja dot. uznania Dworca Zachodniego miejscem dostępnym.
2015.05.05 – Rondo Czterdziestolatka dla kulawych! – Heppening związany z dostosowywaniem miasta dla osób poruszających
się na wózkach, osób starszych, rowerzystów oraz rodziców z dziećmi w wózeczkach.
2015.05.25-11.30 – Nowy projekt edukacyjny „COOL-awy Słupsk 2015″ obejmujący dwie edycje warsztatów (wiosenną i
jesienną), obejmującą przeprowadzenie 21 warsztatów w przedszkolach, szkołach i domu dziecka, a także zorganizowanie
jesiennej wystawy obrazów „Kaleka czy COOL-awy?”
2015.06.30 – Współtworzenie happeningu „Kcę do teatru”.
2015.07.09+ – Przeszkolenie kierowców autobusów m. in. z zajezdni Woronicza.
2015.08.28 – Wydanie publikacji Kaleka czy COOL-awy, Sylwetki.
2015.09.18 – Jesienna sesja Edu-Warsztatów w Gdyni zakończona. Odbyliśmy 15 warsztatów w przedszkolach i 10 w szkołach
udało nam się przeszkolić ponad 800 młodych osób.
2015.09.18 – wystawa w Ratuszu w Słupsku, autorstwa TPSW, niesamowitych prac Andrzeja Wiktora pokazujących 8 osób na
wózkach i 4 sprawne, zadając jednocześnie pytanie kto jest kim?
2015.09.28 – Ucywilizowanie Ronda Czterdziestolatka coraz bliżej!
2015.09.29 – Rozpoczynamy jesienną edycję warsztatów edukacyjnych w Słupsku.
2015.10.30 – Nasza Przewodnicząca Rady otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie PFRON.
2015.11.13 – Warsztaty edukacyjne „Kaleka czy COOL-awy” w Jabłonnej Łąckiej.
2015.12.02 Event z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami oraz V-lecia działalności naszej Fundacji
połączony z informacjami o naszej działalności, prezentacją wystawy Andrzeja Wiktora oraz koncertem Grażyny Łapińskiej.
2015.12.03 – Warsztaty edukacyjne „Kaleka czy COOL-awy” w Bydgoszczy.
2015.12.04 warsztaty edukacyjne dla dorosłych, na które zgłosili się pracownicy z Metra Warszawskiego, studenci
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i osoby postronne.

W trakcie roku 2015 braliśmy również w comiesięcznych spotkaniach KDSów i spotkaniach Federacji Kółeczkowej.

4.Filmy:
- filmy na temat barier i związane z przestrzenią miejską
5.Na rzecz asystenta osobistego osoby niesamodzielnej
6.Działalność na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnością
- spotkania ze studentami w ramach różnych projektów
7.Działalność na rzecz propagowania psa asystującego
- przy wszystkich warsztatach edukacyjnych oraz przy innych sposobnościach mówimy o psach asystujących
8.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
9.Prowadzenie strony Internetowej dotyczącej działalności i tematyki osób z niepełnosprawności www.tpsw.pl
10. Działania na rzecz kultury – przygotowanie i prowadzenie koncertów osób poruszających się na wózkach m.in. Grażyna
Łapińska.

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 2015 – w załącznikach):
- uchwała rady o zaakceptowaniu działalności zarządu
- uchwała zarządu dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014
- uchwała zarządu dot. zaprzestania korzystania z Pay-Pal’a
- uchwała zarządu o działalności rady.
- uchwała zarządu dot. działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.
- uchwała zarządu dot. polityki rachunkowości.

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:

80.413,48 PLN

1. darowizny od osób prawnych

1.620,00 PLN

2. darowizny od osób fizycznych

14.146,59 PLN

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

64.646,89 PLN
7.119,87 PLN

•

Dotacja z U.ST.M W-wy umowa nr BE/B/V/2/9/1/U/35/ 10/2014/MG zadanie publiczne
„Pies w wielkim mieście-warsztaty dla młodzieży”

•

Dotacja z U.ST.M W-wy umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-174/141/2014/NGO zadanie publiczne
Warsztaty Edukacyjne dla młodzieży „Kaleka czy Cool-awy Warszawa 2014”

39.784,00 PLN

•

Dotacja z U.ST.M W-wy umowa nr PS/B/VI/3/3/305/2014 zadanie publiczne „Wiem swoje
dziecko-dziecko ze SMA-kiem”

7.757,97PLN

•

Dotacja z MCPS umowa nr 224/2014 zadanie publiczne Edu-Warsztaty: „Kaleka czy Coolawy Mazowsze-poza m.st. Warszawą, 2014”

9.985,05PLN

Pozostałe przychody operacyjne:
Przychody finansowe:

629,99 PLN
75,87 PLN

W 2015 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:
Dotacja z U.ST.M W-wy umowa nr BE/B/V/2/9/1/U/35/ 10/2014/MG zadanie publiczne
„Pies w wielkim mieście-warsztaty dla młodzieży”

75.918,10 PLN
7.119,87 PLN

Dotacja z U.ST.M W-wy umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-174/141/2014/NGO zadanie
publiczne Warsztaty Edukacyjne dla młodzieży „Kaleka czy Cool-awy Warszawa 2014”

39.784,00 PLN

Dotacja z U.ST.M W-wy umowa nr PS/B/VI/3/3/305/2014 zadanie publiczne „Wiem
swoje dziecko-dziecko ze SMA-kiem”

7.757,97PLN

Dotacja z MCPS umowa nr 224/2014 zadanie publiczne Edu-Warsztaty: „Kaleka czy Coolawy Mazowsze-poza m.st. Warszawą, 2014”

9.985,05PLN

ze środków własnych

11.271,21 PLN

Koszty administracyjne, na które składają się:
Zużycie materiałów i energii:

5 389,32 PLN
2 050,41 PLN

Usługi obce

3 338,91 PLN

Pozostałe koszty operacyjne:
695,40 PLN
Koszty finansowe:
410,27 PLN
Podatek dochodowy od dochodów wydatkowanych przez podatników na inne cele niż
15,00 PLN
statutowe:
W 2014 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: 64.965,00 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 31.12.2014:
ŚRODKI PIENIĘŻNE:

922,46 PLN

Rachunek bankowy Credit Agricol

308,56 PLN

Rachunek bankowy Meritum Bank

613,90 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 31.12.2014 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 922,46 zł.

Kwota zobowiązań na dzień 31/12/2014 wynosi: 1.231,21 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:
•
•
•
•

U.ST.M W-wy umowa nr BE/B/V/2/9/1/U/35/ 10/2014/MG zadanie publiczne „Pies w wielkim mieście-warsztaty dla
młodzieży” kwota dotacji: 7.119,87 zł., środki własne: 7,73 zł. koszt zadania: 7.127,60 zł.
U.ST.M W-wy umowa nr BE/B/V/2/9/1/U-174/141/2014/NGO zadanie publiczne Warsztaty Edukacyjne dla młodzieży
„Kaleka czy Cool-awy Warszawa 2014” kwota dotacji: 39.784 zł., środki własne: 6.006.68 zł. koszt zadania: 45.790,68zł.
U.ST.M W-wy umowa nr PS/B/VI/3/3/305/2014 zadanie publiczne „Wiem swoje dziecko-dziecko ze SMA-kiem”
kwota dotacji: 7.757,97 zł., środki własne: 15,32 zł. koszt zadania: 7.773,29 zł.
MCPS umowa nr 224/2014 zadanie publiczne Edu-Warsztaty: „Kaleka czy Cool-awy Mazowsze-poza m.st. Warszawą,
2014” kwota dotacji: 9.985,05 zł., środki własne: 11,32 zł. koszt zadania: : 9.996,37 zł.

11) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych
deklaracji podatkowych
Na dzień 31/12/2014 Fundacja TPSW nie posiała zobowiązań podatkowych.
Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Fundacja TPSW złożyła za 2014 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 2014 rok deklarację PIT-4R i PIT-8AR 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 2014 naliczona i opłacona
wynosiła 9.372,00 zł.

Załączniki:
- uchwała zarządu dot. polityki rachunkowości.
- uchwała zarządu dot. działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.
- uchwała rady o zaakceptowaniu działalności zarządu
- uchwała zarządu dot. zaprzestania korzystania z Pay-Pal’a
- uchwała zarządu o działalności rady.
- uchwała zarządu dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014

