
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-17

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDAŃSK

Powiat GDAŃSK

Ulica AL. GRUNWALDZKA Nr domu 103 Nr lokalu 4.01.E

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-244 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 601398758

Nr faksu E-mail biuro@faz.org.pl Strona www www.faz.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2008-09-22

2011-09-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22067957600000 6. Numer KRS 0000314083

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

Paweł Czapliński Prezes zarządu TAK

Michał Czapiewski Wiceprezes zarządu TAK

Hanna Czaplińska Wiceprezes 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

Dariusz Witt Członek Rady Fundacji TAK

Piotr Pełka Członek Rady Fundacji TAK

Marek Wikiera Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie ze Statutem Fundacji Aktywności Zawodowej celem Fundacji jest: 

1. Prowadzenie działań na rzecz aktywności zawodowej w szczególności 
osób niepełnosprawnych,
2. Prowadzenie działań służących rehabilitacji zawodowej, społecznej i 
leczniczej osób niepełnosprawnych,
3. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi 
takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, 
bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające 
wsparcia;
4. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
    1. Prowadzenie poradnictwa, w postaci niezależnych usług 
wspierających samodzielność osób defaworyzowanych, ich aktywność 
zawodową i społeczną.
    2. Prowadzenie pośrednictwa pracy, giełd pracy i innych form działania 
służących podejmowaniu pracy przez osoby objęte opieką fundacji,
    3. Prowadzenie szkoleń, imprez, akcji promocyjnych i konferencji,
    4. Organizowanie i prowadzenie kampanii (w tym medialnych),
    5. Działalność gospodarczą służącą trenowaniu umiejętności 
zawodowych osób niepełnosprawnych oraz innych społeczności 
defaworyzowanych,
    6. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
    7. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
    8. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie wymienionym celach działania Fundacji.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych 
osób i instytucji zbieżną z jej celami.
3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w 
organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach 
statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2021 Fundacja realizowała następujące działania:
1. Projekt "Inspiratorium Kariery" to wspólny projekt Fundacji Aktywności Zawodowej oraz Wyższej Szkoły Administracji i 
Biznesu w Gdyni realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach konkursu 
ABSOLWENT. Założeniem projektu jest zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych, w tym 
doprowadzenie do zatrudnienia, do końca września 2023 roku, co najmniej 64 spośród 80 niepełnosprawnych absolwentów, 
którzy zostaną objęci wsparciem przez opracowanie i wdrożenie Indywidualnej Ścieżki Kariery, szkoleń, kursów, poradnictwa 
zawodowego, wsparcia psychologicznego, wsparcia prawnego, pośrednictwa pracy. Wartość projektu: 633507,00 zł. Projekt 
jest realizowany od grudnia 2019 roku do końca września 2023 roku.
Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły, a uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które spełnią poniższe warunki:
- są mieszkańcami województwa pomorskiego;
- posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
- są absolwentami szkoły wyższej lub realizują ostatni bądź przedostatni semestr nauki w szkole wyższej;
- w przypadku absolwentów – posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego 
lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu;
- są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
- nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywizacji Zawodowej;
- nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków 
PFRON realizowanych w tym samym czasie.
Harmonogram poszczególnych działań:
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety personalnej – deklaracji zgłoszeniowej. Każda 
osoba, która wypełni ankietę otrzyma informację zwrotną oraz w przypadku spełnienia warunków przyjęcia do projektu, 
zaproszenie na spotkanie, po którym nastąpią kolejne działania: podpisanie umowy o uczestnictwie; przygotowanie wraz z 
doradcą zawodowym indywidualnej ścieżki kariery zawodowej (ISK);
coaching predyspozycji zawodowych; coaching motywacji zawodowych; poradnictwo psychologiczne; poradnictwo prawne (dla 
potrzebujących); konsultacje akademickie; staż zawodowy (jeśli uzgodniono w ISK); szkolenie (jeśli uzgodniono w ISK); 
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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)

Nie dotyczy

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

426

164

pośrednictwo pracy; monitoring zatrudnienia.

2. Projekt Inspiratorium Aktywności Zawodowej współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach konkursu „Pokonamy bariery”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami oraz wprowadzenie ich na rynek pracy. Rekrutacja do projektu trwa w sposób ciągły, a do projektu 
mogą przystąpić osoby, które:mają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
są mieszkańcami województwa pomorskiego lub śląskiego, aktualnie pozostają bez zatrudnienia, są w wieku produkcyjnym 
(kobieta w wieku 18–59 lat lub mężczyzna w wieku 18–64 lata), nie posiadają uprawnień emerytalnych,
nie są uczestnikami WTZ, ZAZ, ŚDS, nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi finansowanymi ze środków 
PFRON.
W ramach projektu INSPIRATORIUM AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ zapewniamy:
- aktywne pośrednictwo pracy,
- profesjonalne doradztwo zawodowe,
- szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe (dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników),
- 3-miesięczne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia po odbyciu stażu,
- wsparcie psychologiczne,
- konsultacje prawne,
- spotkania z biznesem.
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety personalnej – deklaracji zgłoszeniowej. Każda 
osoba, która wypełni ankietę otrzyma informację zwrotną. Kandydaci, którzy spełnią kryteria przyjęcia do projektu, zostaną 
zaproszeni na spotkanie, po którym udzielimy finalnej informacji odnośnie możliwości udzielenia wsparcia. Liczba uczestników 
jest ograniczona, a aktualna edycja projektu potrwa do 31.03.2023 r.
Projekt będzie realizowany w cyklach rocznych przez 3 lata – od 1.04.2021 r. do 31.03.2024 r.

3. Projekt ,Reintegrator zawodowy - szkolenia dla kadry warsztatów terapii zajęciowej" to projekt finansowany przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu KIERUNEK AKTYWNOŚĆ, który zakładał 
realizację szkoleń adresowanych do kadry warsztatów terapii zajęciowej w całej Polsce. Łącznie zrealizowano 16 szkoleń – po 
jednym na każde województwo. Głównym tematem szkoleń było wprowadzenie Osoby Niepełnosprawnej na rynek pracy. 
Projekt był realizowany od 1.01.2020 do 31.03.2021 roku.

4. Projekt "Reintegrator kariery 2021", czyli kontynuacja projektu "Reintegrator kariery" polegająca na prowadzeniu szkoleń dla 
kadry warsztatów terapii zajęciowej w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

5. Projekt "Zdolni do pracy" projekt polegający na aktywizacji osób ze schorzeniami szczególnymi.

6. Projekt "Przystań" - wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami w związku z Pandemią Koronawirusa 
Covid-19.

7. Prowadzenie szkoleń dla kadry warsztatów terapii zajęciowej z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

1

działalność na rzecz integracji i 
reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY 
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE W zakresie tej 
działalności realizowane były szkolenia 
adresowane do instytucji zajmujących się 
aktywizacją zawodową, w szczególności 
warsztatów terapii zajęciowej. W ramach 
szkoleń, opierając się na doświadczeniach 
Fundacji, prezentowaliśmy narzędzia 
oddziaływania na pracodawców w celu 
efektywnego wprowadzania osób z 
niepełnosprawnościami na rynek pracy. W 
ramach szalenia prezentowaliśmy również 
korzyści, jakie mają pracodawcy z 
zatrudniania osób z 
niepełnosprawnościami.

85.59.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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

DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ: 
Realizowana była zasadnicza część działalności 
Fundacji, w tym większość jej projektów: 
Inspiratorium Kariery, Inspiratorium Aktywności 
Zawodowej, czy projekt Zdolni do Pracy. W 
ramach tej działalności, koncentrowwaliśmy się 
przede wszystkim na osobach z 
niepełnosprawnościami, które pozostają bez 
zatrudnienia. Dzięki realizowanym w 2021 roku 
projektom udało się pomóc znaleźć pracę około 
120 osobom z niepełnosprawnościami. Znacząca 
liczba tych osób pozostawała długotrwale bez 
zatrudnienia.

85.60.Z 3 500,80 zł

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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3 500,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 712 023,06 zł

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) 846 631,86 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 762 326,86 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 84 305,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 46 803,00 zł

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

712 023,06 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 84 305,00 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

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 3 500,80 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: 842 661,51 zł 3 500,80 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

809 199,60 zł 3 500,80 zł

33 436,02 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

25,89 zł 0,00 zł

1 Projekt Zdolni do Pracy 3 500,80 zł

1 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 3 500,80 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

46 803,00 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -46 872,74 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 50 868,98 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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)

10 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)

6,10 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 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

0,00 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.
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8 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)

6 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

6 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 446 899,30 zł

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

446 899,30 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 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

3 861,81 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)  

1 832,58 zł

1 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  w 
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)

2 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

333 882,55 zł

333 882,55 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 113 016,75 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 446 899,30 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 9



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

6 877,68 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)

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

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

4 937,83 zł

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

1 ,,Reintegrator zawodowy - 
szkolenia dla kadry 
warsztatów terapii 
zajęciowej"

Szkolenia kardy warsztatów 
terapii zajęciowej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

64 845,62 zł

2 PRZYSTAŃ - projekt 
realizowany ze środków 
PFRON w ramach 
zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania 
COVID-19

Wsparcie psychologiczne dla 
osób z niepełnosprawnościami 
znajdujące się w trudnej 
sytuacji psychicznej.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

62 212,00 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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

3 REINTEGRATOR 
ZAWODOWY 2021 – projekt 
współfinansowany przez 
PFRON w ramach konkursu 
POKONAMY BARIERY

Zakłada realizację szkoleń 
adresowanych do otoczenia 
ON. W ramach projektu 
prowadzone są szkolenia 
adresowane do kadry 
warsztatów terapii zajęciowej 
we wszystkich szesnastu 
województwach 
przygotowujące do 
wprowadzenia na rynek pracy 
uczestników warsztatów. Na 
chwilę obecną zrealizowanych 
jest 12 z 16 szkoleń dla 224 
pracowników WTZ. Pomimo 
pandemii szkolenia cieszą się
ogromnym zainteresowaniem.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

114 196,40 zł

4 INSPIRATORIUM 
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 
- projekt współfinansowany 
przez PFRON w ramach 
konkursu POKONAMY 
BARIERY

Celem projektu jest aktywizacja 
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami oraz 
wprowadzenie ich na rynek 
pracy, w tym doprowadzenie do 
zatrudnienia rocznie co 
najmniej 28 z 80 uczestników, 
którzy zostaną objęci 
wsparciem poprzez: 
opracowanie i wdrożenie 
Indywidualnego Planu 
Działania, poradnictwo 
zawodowe, wsparcie 
psychologiczne i prawne, 
coaching, mentoring, szkolenia i 
staże zawodowe, spotkania z 
biznesem, pośrednictwo pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

538 473,44 zł

5 INSPIRATORIUM KARIERY - 
wspólny projekt FAZ (Lider) 
oraz Wyższej Szkoły 
Administracji i Biznesu w 
Gdyni (Partner) realizowany 
ze środków PFRON, w 
ramach Pilotażowego 
programu ABSOLWENT

Założeniem jest zwiększenie 
zatrudnienia 
niepełnosprawnych 
absolwentów szkół wyższych, w 
tym doprowadzenie do 
zatrudnienia, co najmniej 64 
spośród 80 niepełnosprawnych 
absolwentów, którzy zostaną 
objęci wsparciem poprzez: 
opracowanie i wdrożenie 
Indywidualnej Ścieżki Kariery, 
poradnictwo zawodowe, 
wsparcie psychologiczne i 
prawne, szkolenia i staże 
zawodowe, pośrednictwo 
pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1 273 839,18 zł
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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 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

Paweł Czapliński
Hanna Czaplińska
Michał Czapiewski

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Instytut Aktywności 
Zawodowej

5215640670000
0      

Gdańsk 100,00 100,00

1 Fundacja o Niebo lepiej

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-17
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