Sprawozdanie merytoryczne z działalności Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością za
2011 rok
Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością z siedzibą w Warszawie przy ul.
Konwiktorskiej 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 18.02.2009 roku pod numerem
0000323466; nr REGON 141773320
Reprezentantem podmiotu jest Zarząd w składzie:
1) Prezes Zarządu, Anna Bogusława Woźniak-Szymańska zam. 00-216 Warszawa
ul. Freta 33/35 m 9
2) Wiceprezes Piotr Pawłowski zam. 03-317 Warszawa, ul. Siedzibna 6/21
3) Wiceprezes Magdalena Bojarska zam. 03-606 Warszawa, ul. Rajmunda 36
4) Sekretarz Agnieszka Żychalak zam. 05-120 Legionowo, ul. Akacjowa 24a
5) Skarbnik Małgorzata Piątkowska zam. 05-825 Opypy, ul. Agrestowa 4
I. Cele statutowe:
1) wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałanie dyskryminacji;
2) zmiana postawy oraz świadomości społecznej osób z niepełnosprawnością;
3) stworzenie warunków sprzyjających pełnemu, aktywnemu udziałowi osób z
niepełnosprawnością w życiu publicznym;
4) zwiększenie wiedzy społeczeństwa o problemach osób z niepełnosprawnością oraz
prawach im przysługujących;
5) rozwój edukacji opartej na zasadach integracji.
II. Realizacja celów statutowych
Cele statutowe Zarząd realizował poprzez:
1) integrowanie środowiska działającego na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym
organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rynku;
2) reprezentowanie środowiska osób z niepełnosprawnością przed krajową administracją
publiczną, w tym organami i instytucjami administracji państwowej, rządowej i
samorządowej i innymi podmiotami działającymi na rynku polskim oraz instytucjami i
organizacjami międzynarodowymi;
3) inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dot. dokumentów
prawnych mających wpływ na sytuację osób z niepełnosprawnością;
4) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej;
5) organizowanie i współorganizowanie konferencji i szkoleń;
6) tworzenie i prowadzenie portali internetowych;
7) promocja i wspieranie działalności na rzecz osób z różnymi dysfunkcjami
prowadzonych przez organizacje członkowskie;
8) prowadzenie działalności wydawniczej, wydawanie analiz badawczych ukazujących się
w formie elektronicznej.
W 2011 roku odbyło się 8 posiedzeń zarządu Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
Podjęto 7 uchwał oraz 9 postanowień. W 2011 roku w biurze Koalicji na Rzecz Osób z

Niepełnosprawnością staż odbyły 2 osoby niepełnosprawna w ramach projektu „Wsparcie
Osób Niepełnosprawnych na Rynku Pracy II” realizowanego przez Polski Związek
Niewidomych. Przedstawiciele zarządu Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
uczestniczyli w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich polityki społecznej i rodziny angażowali się w pracę nad procesem zmian legislacyjnych , a także brali udział w istotnych
konferencjach i debatach o tematyce dotyczącej osób niepełnosprawnych, konsultacjach
społecznych, spotkaniach z przedstawicielami Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych. Na stronie internetowej www.koalicjaon.org.pl publikowane były
informacje istotne dla środowiska organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
jak również obszarów życia dot. osób niepełnosprawnych.
III. Uzyskane w roku sprawozdawczym przychody
III.1 PRZYCHODY OGÓŁEM: 194 880,92 zł
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej:
189 201,23 zł
a. dotacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie zadania pt.:
„Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych - standardy usług rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych” zgodnie z umową 189_II/11 FIO 2563 z
dnia 29.07.2011r, w kwocie 119 180,00 zł;
b. dotacja z Fundacji im. Stefana Batorego „Rzecznictwo na rzecz osób
niepełnosprawnych - standardy usług rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych” zgodnie z umową z dnia 15.12.2010r. w kwocie 100
000,00 zł, w roku 2011 rozliczono 63 861,23 zł. Do wykorzystania na 2012 r.
pozostaje 36 138,77 zł;
c. składki członkowskie: 4 560,00 zł;
d. darowizny na cele statutowe: 1 600,00 zł;
2. Pozostałe przychody operacyjne:
5 652,00 zł
3. Przychody finansowe (odsetki):
27,69 zł
III.2 KOSZTY OGÓŁEM: 190 480,05 zł
Podział kosztów w rozbiciu na poszczególne tytuły:
1. Koszty działalności gospodarczej
0,00 zł
2. Koszty administracyjne
7 402,82 zł
3. Koszty realizacji zadania sfinansowanego ze środków MPiPS
w ramach PO FIO i Fundacji im. Stefana Batorego
183 041,23 zł
a. FIO – „Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych – standardy
usług rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych” - 119 180,00 zł
b. Fundacji Batorego -– „Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych – standardy
usług rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych” - 63 861,23 zł
4. Pozostałe koszty operacyjne
0,00zł
5. Koszty finansowe
36,00 zł
III.3 Zatrudnienie w 2011 roku

W 2011 roku zatrudnionych było na umowy cywilno-prawne 20 osób.
III.4 Nabyte środki trwałe:
W 2011 roku zakupiono ze środków trwałych: urządzenie wielofunkcyjne, laptop, rzutnik, na
kwotę 6 267,77 zł
III.5 Zobowiązania, należności i inwestycje krótkookresowe
a) Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.11 wynoszą:
 Nierozliczone środki z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego - 36 138,77 zł
 Rozliczenie z tyt. zaliczek - do zwrotu nadpłata 5,52 zł dla p A. Pietraszko
 Rozliczenia z tyt. składek - 320,00 zł wpłacone składki członkowskie za 2012 r.
b) Należności krótkookresowe:



Należności od dostawców - 1 920,00 zł - nie zapłacone składki członkowskie za
2010/2011 r., oraz 44,08 zł nadpłata za FV do Polska Telefonia Cyfrowa.
Inne Należności - nadpłata do ZUS z tytułu składki zdrowotnej za XII/2010 – 21,60
zł

c) inwestycje krótkookresowe:
 Środki pieniężne na rachunkach bankowych:
- rachunek podstawowy:
- rachunek do obsługi projektu Fundacji im. Stefana Batorego:

8 117,95 zł
36 044,37 zł

Zobowiązania i należności długoterminowe - w roku obrotowym nie występowały
IV. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu zobowiązań podatkowych oraz
informacja o składanych deklaracjach podatkowych:
CIT-8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od
osób prawnych
PIT4R dot. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT11 zeznanie o osiągniętym dochodzie osób fizycznych
DRA do ZUS – miesięczna zbiorcza deklaracja rozliczeniowa plus raporty imienne o składkach
na ubezpieczenia społeczne
Uzyskane dochody wydatkowane są w całości i wyłącznie na cele statutowe zgodnie z
art.171b Ustawy PDOP.
W roku 2011 nie przeprowadzono żadnej kontroli zewnętrznej.
Rachunek zysków i strat – sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra
Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zarząd Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością proponuje zysk za 2011 rok w
wysokości 4 400,87 zł przeznaczyć na cele statutowe.
Data i miejsce sporządzenia:
Warszawa, 2 kwietnia 2012 roku

