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Mazowieckie Stowarzyszenie  
Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” 
 

 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” 
za rok  2010 r. 

 
 
I. Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy Dla Niepełnosprawnych „De Facto” w 2010 roku prowadziło 

swoją działalność w lokalach w Płocku: 

 09-400 Płock, Małachowskiego 4b/3, oraz  

 09-400 Płock, Bohaterów Warszawy 1/1.  
Ponadto Stowarzyszenie prowadziło działalność w Warszawie: 

 01-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 37/14, 
W Poznaniu prowadzi  działalność w użyczonym przez Polski Związek Niewidomych lokalu: 

 61-714 Poznań, Al. Niepodległości 29.  
 
II. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 21.12.2005 r. przez Sąd Rejonowy dla M.St. 
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000247597. Stowarzyszenie 02.11.2006 otrzymało status organizacji pożytku publicznego.  
 

III. Członkowie Organów Mazowieckiego Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto” 

 Zarząd Stowarzyszenia: 

 Renata Nych - Przewodnicząca Stowarzyszenia, zamieszkała Bronowo Zalesie 17, 09-411 
Biała Stara  

 Jerzy Myszak - Zastępca Przewodniczącego, zamieszkały ul. Wólczyńska 7/72, 01-908 
Warszawa  

 Iwona Maciąg – Sekretarz, zamieszkała, ul. Krótka 4/5, 09-400 Płock. 
Komisja Rewizyjna: 

 Dagmara Pardej – zastępca przewodniczącego 

 Aleksander Rodziewicz- sekretarz Komisji Rewizyjnej 
 

IV. Cele statutowe Stowarzyszenie z podziałem na: 

a) działalność nieodpłatna: 
1. Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, 

jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
zatrudnienie socjalne, w tym spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych. 

2. Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne, oraz poradnictwo obywatelskie dla osób 
niepełnosprawnych, poprzez grupy wsparcia, szkolenia, oraz warsztaty dla osób 
niepełnosprawnych. 

3. Współpraca z władzami lokalnymi w budowaniu partnerstwa publiczno- społecznego w 
zakresie realizacji lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz aktywizacji i zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. 

4. Upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji wśród niepełnosprawnych poprzez ułatwianie 
dostępu do nowoczesnych technologii, realizowane między innymi poprzez prowadzenie 
biblioteki dla niepełnosprawnych, oraz biblioteki wydawnictw na nośnikach dostępnych dla 
niewidomych. 

b)    działalność odpłatna: 
1. Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, 

jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia zatrudniających osoby niepełnosprawne, 
zatrudnienie socjalne, w tym spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych. 

2. Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne, oraz poradnictwo obywatelskie dla osób 
niepełnosprawnych, poprzez grupy wsparcia, szkolenia, oraz warsztaty dla osób 
niepełnosprawnych. 
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3. Współpraca z władzami lokalnymi w budowaniu partnerstwa publiczno- społecznego w 
zakresie realizacji lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz aktywizacji i zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych. 

4. Upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji wśród niepełnosprawnych poprzez ułatwianie 
dostępu do nowoczesnych technologii, realizowane między innymi poprzez prowadzenie 
biblioteki dla niepełnosprawnych, oraz biblioteki wydawnictw na nośnikach dostępnych dla 
niewidomych 

 
V. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

VI. Opis działalności prowadzonej w 2010 roku. 
W 2010 roku,  Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe wykonało następujące działania: 

1) Projekt „Od wykluczenia do powodzenia” - szkolenia zawodowe i psychospołeczne prowadzące 
do nabycia kwalifikacji i wykonywania pracy skierowane do osób niewidomych ze wsi. Projekt 
realizowany na podstawie umowy nr POKL.07.02.01-30-015/08-00 zawartej z WUP Poznań w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2) Projekt „Płocki e-serwis obywatelski dla Niewidomych”, realizowany dzięki wsparciu 
udzielonemu przez Miasto Gminę Płock Wydział Polityki Społecznej. 

3) Projekt „Usłyszeć kolor i kształt – Serwis Pomocy Niewidomym Uczniom”, realizowany dzięki 
wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, oraz wsparciu finansowemu udzielonemu przez 
Islandię. Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie umowy  nr 0421/R/3/2009 z 
Ecorys Polska. 

4) Projekt pod nazwą „Ekonomia społeczna szansą dla niewidomych mieszkańców wsi 
województwa Wielkopolskiego”, realizowany na podstawie umowy POKL.07.02.02-30-001/09 
zawartej z WUP Poznań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

5) Projekt „Jedna wspólna szkoła”, wyrównanie szans w równym dostępie do edukacji uczniów 
niewidomych ze wsi, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy UDA-POKL.09.05.00-14-
150/08-00 z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. 

6) Zadanie „Zwiększenie samodzielności osób niewidomych w wyniku spotkań z redakcjami 
czasopism ogólnopolskich, oraz korzystania z porad i informacji”, realizowane na podstawie 
umowy ZZO/000100/07/D z PFRON, w ramach art. 36 ustawy  dnia 27 sierpnia 1997 roku o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

7) Projekt „Z Ludwikiem Brajlem do muzeum” - wykonanie map barwno-wypukłych Płocka dla osób 
niewidomych z naniesionymi obiektami kultury, realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

8) Projekt „Niezależny samorządny niepełnosprawny obywatel Polski”, dzięki wsparciu udzielonymi 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich 2010. 

9) Zadanie „Kiosk z czasopismami dostępnymi dla osób niewidomych i słabowidzących”, 
realizowane na podstawie umowy ZZO/000107/07/D z PFRON, w ramach art. 36 ustawy  dnia 
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.  

10) Zadanie „Pakiet działań edukacyjnych dla osób niewidomych: dostępne czasopisma, 
audiodeskrypcja ilustracji, konkurs brajla”, realizowane na podstawie umowy ZZO/000106/07/D 
z PFRON, w ramach art. 36 ustawy  dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

 
VII. Teksty uchwał zarządu podano w załączniku nr 1 do sprawozdania. 
 
VIII. Przychody Stowarzyszenia. 

1. Przychody działalności statutowej tradycyjnej – 196.195,08 zł, w tym: 
2. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej – 866.046,29 zł.  

Koszty działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej – 937.008,71 zł.  
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej – 15.910,00 zł. 

Koszty działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej – 16.922,00 zł. 
4. Koszty ogólno administracyjne – 11.225,29 zł. 
5. Razem przychody 1.078.015,37 zł. 
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Razem koszty  979.414,18  zł. 
6.  Kwoty uzyskane z wpłat 1%, w sumie 8225,40 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów 

projektu „Z Ludwikiem Brajlem do Teatru Dramatycznego w Płocku”, oraz częściowe pokrycie 
kosztów „Z Ludwikiem Brajlem do Muzeum Mazowieckiego”. 

 
IX. Łączna liczba osób zatrudnianych przez Stowarzyszenie „De Facto” w 2010 roku stan na 31. 

grudzień to:   
1. 17 osób na podstawie umowy o pracę, w tym 10 osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności. 
2. 27 osób na umowy cywilno prawne, w tym 10 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 
3. Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto z tytułu umów o pracę i umów cywilno 

prawnych  w roku 2010 to 567.876,64 zł, w tym: 

 z tytułu umów zleceń i umów o dzieło: 153.616,64 zł,  

 z tytułu umów o pracę: 414.260,00 zł.  
4. Członkowie i członkowie innych organów Stowarzyszenia nie otrzymywali wynagrodzeń z 

tytułu pełnionych funkcji. Działalności gospodarczej Stowarzyszenie nie prowadzi. 
 

X.  Stowarzyszenie nie udzielało w 2010 roku pożyczek. 
 
XI.  Stan środków na rachunkach w BZ WPBK SA Oddział Płock: 114.371,78 zł. 
 
XII. Stowarzyszenie nie w 2010 roku nabywało udziałów, akcji, nieruchomości. 
 
XIII. Wartość środków trwałych nabytych w 2010 roku wyniosła  25.150,00 zł. 
 
XIV. Wartość aktywów i pasywów w księgach handlowych zamyka się równą kwotą 428.970,48 zł. 
 
XV. Stowarzyszenie nie wykonywało działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe 

innych niż wykazane w punkcie VI. Sprawozdania. 
 
XVI. Stowarzyszenie wszystkie zobowiązania podatkowe płaciło w terminie i nie ma zaległości z tego 

tytułu. 
 
XVII. W 2010 roku w Stowarzyszeniu nie przeprowadzano kontroli. 
     
 

Płock, 05.02.2011 r. 

 

Zarząd Stowarzyszenia : 

Przewodnicząca                       Z-ca Przewodniczącego              Sekretarz 

 

Renata Nych                               Jerzy Myszak                               Iwona Maciąg 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


