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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica WILCZA Nr domu 70 Nr lokalu 40

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-670 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 606 75 75 85

Nr faksu 22 576 18 78 E-mail fundacja@trakt.org.pl Strona www www.trakt.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2005-03-17

2006-02-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14012661700000 6. Numer KRS 0000230693

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

Józef Mendruń Prezes Zarządu TAK

Antonina Adamowicz-
Hummel

Wiceprezes Zarzadu TAK

Dominika Buchalska Sekretarz 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)

FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TRAKT"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe Fundacji to:
1/ definiowanie potrzeb osób niewidomych i słabowidzących oraz 
propozycji ich zaspokajania, 
2/ wspieranie rozwoju efektywnej samoprezentacji osób niewidomych i 
słabowidzących, 
3/ wypracowywanie rozwiązań prawnych, organizacyjnych, 
metodologicznych i programowych rehabilitacji, pomocy medycznej, 
przede wszystkim okulistycznej, edukacji, zatrudnienia, pomocy socjalnej i 
innych zagadnień dotyczących osób niewidomych i słabowidzących, 
4/ ułatwianie niewidomym i słabowidzącym włączania się w nurt życia 
społeczeństwa informacyjnego, 
5/ przezwyciężanie błędnych poglądów oraz schematycznego myślenia 
dotyczących możliwości i ograniczeń osób niewidomych i słabowidzących, 
6/ pozyskiwanie środków finansowych na cele wymienione w pkt. od 1 do 
5.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele przez: 
1/ prace Tyflologicznego Klubu Dyskusyjnego; 
2/ prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego oraz listy 
dyskusyjnej dla niewidomych i słabowidzących; 
3/ wydawanie czasopism oraz innych publikacji pismem punktowym, 
drukiem powiększonym oraz na elektronicznych nośnikach dostępnych dla 
osób niewidomych i słabowidzących  popularyzujących: 
- wiedzę o środowisku osób niewidomych i słabowidzących oraz 
instytucjach i organizacjach działających na ich rzecz, 
- nowe idee, metody, programy, w tym dydaktyczne, oceny, teorie itd.;  
4/ prowadzenie działalności edukacyjnej na rzecz osób niewidomych i 
słabowidzących oraz ich  otoczenia, w tym organizowanie turnusów 
rehabilitacyjnych i szkoleń, zwłaszcza specjalistycznych i 
eksperymentalnych; 
5/ prowadzenie działań wspierających osoby niewidome i słabowidzące z 
całego kraju poprzez organizowanie szkoleń, kursów, pomoc udzielaną 
przez asystentów osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy; 
6/ działanie na rzecz zaopatrzenia niewidomych i słabowidzących w sprzęt 
rehabilitacyjny, propagowanie nowoczesnych technologii w rehabilitacji 
osób niewidomych i słabowidzących oraz dążenie do certyfikacji usług 
rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, programów komputerowych i 
innych produktów stosowanych w rehabilitacji; 
7/ wspomaganie edukacji uczniów niewidomych i słabowidzących, 
szczególnie w ogólnodostępnych placówkach szkolnych; 
8/ działanie na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych i 
słabowidzących poprzez organizowanie poradnictwa zawodowego oraz 
pośrednictwa pracy; 
9/ organizowanie poradnictwa prawnego w zakresie problematyki 
dotyczącej niepełnosprawności wzroku oraz poradnictwa 
psychologicznego dla niewidomych i słabowidzących, a także ich 
otoczenia; 
10/ popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki zdrowotnej i 
ochrony narządu wzroku;

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jerzy Ogonowski Rada Fundacji TAK

Ryszard Kowalik Rada Fundacji TAK

Czesław Ślusarczyk Rada Fundacji TAK

Bogdan Rozborski Rada Fundacji TAK

Małgorzata Czerwińska Rada Fundacji TAK

Dariusz Mikułowski Rada Fundacji TAK

Agnieszka Mikołajewska Rada Fundacji TAK

Marek Federewski Rada Fundacji TAK

Renata Nowacka-Pyrlik Rada Fundacji TAK
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11/ wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz promocja turystyki wśród 
osób niewidomych i słabowidzących poprzez organizowanie m.in. imprez 
sportowych i turystycznych.
12/ promowanie i rozwijanie aktywności osób niewidomych i 
słabowidzących w różnych dziedzinach życia kulturalnego i umożliwianie 
rozwijania umiejętności artystycznych; 
13/ prowadzenie i wspieranie działań mających na celu zapewnienie 
dostępności dla osób niewidomych i słabowidzących do różnych dziedzin 
życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego i innych; 
14/ organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń, zajęć prelekcyjno - 
warsztatowych w zakresie problematyki niepełnosprawności wzrokowej 
,skierowanych do osób niepełnosprawnych, ich otoczenia, a także ogółu 
społeczeństwa; 
15/ upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu i potrzebach osób 
niewidomych i słabowidzących, w tym prowadzenie akcji i kampanii 
informacyjnych z wykorzystaniem środków masowego przekazu; 
16/ wspieranie stowarzyszeń, instytucji i osób w staraniach o środki 
finansowe z funduszy Unii Europejskiej, krajowych funduszy publicznych 
itp. na cele rehabilitacji niewidomych i słabowidzących. 
17/ podejmowanie działalności naukowo-badawczej na rzecz osób 
niepełnosprawnych, w tym opracowywanie i publikowanie analiz , 
ekspertyz dotyczących  działań na rzecz tych osób;
18/ utrzymywanie kontaktów z instytucjami działającymi w kraju oraz za 
granicą na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w celu współpracy i 
wymiany doświadczeń;
19/ monitorowanie działań organów władz publicznych na rzecz osób 
niewidomych i słabowidzących, w tym inicjowanie i opiniowanie regulacji 
prawnych dotyczących tych osób oraz występowanie do władz z 
postulatami o podejmowanie i rozwiązywanie problemów ważnych dla tej 
grupy społecznej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1.W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. Fundacja była wydawcą internetowego serwisu, prowadzonego na stronie web 
fundacji pod nazwą „Tyfloserwis 2018-2021 - Internetowy Serwis Informacyjno-Poradniczy „. Serwis dedykowany jest osobom z 
niepełnosprawnością wzroku, ich opiekunom i jednostkom/osobom współpracującym z nimi. Każdego miesiąca ukazywały się w 
nim autorskie artykuły dostarczające czytelnikowi wiedzy, wsparcia poradniczego i motywacji do działania w obszarze: 
rehabilitacji, edukacji, spraw społeczno-prawnych, kultury, nowych technologii, sportu i turystyki. Stworzyliśmy również 
przestrzeń do promocji różnych działań na rzecz środowiska osób z dysfunkcją wzroku, podejmowanych przez inne organizacje i 
instytucje. Służyła temu zakładka „Dzieje się”.
Projekt „Tyfloserwis 2018-2021” realizowany był w ramach konkursu” Samodzielni i skuteczni” nr 4/2017 dofinansowany ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zasięg projektu był nieograniczony, a wszystkie 
opublikowane artykuły są nadal dostępne na stronie web fundacji (www.trakt.org.pl),zwiększając tym samym nośność 
informacji

2.W 2019 r. Fundacja kontynuowała realizację projektu wydawniczego " Lwów-Plan Starego Miasta- dla niewidomych I 
słabowidzących”, który rozpoczął się w roku poprzednim i trwał do 30.06.2019 r. Projekt realizowany był w ramach programu 
„Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą 2018” ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony ziedzictwa narodowego. 
Celem projektu było wydanie barwno-wypukłego opracowania pt. „Lwów. Plan Starego Miasta - dla niewidomych i 
słabowidzących”. Nakład wydawnictwa to 250 kompletów, a jego formuła sprawia, że jest on dostępny zarówno dla osób 
niewidomych jak i słabowidzących. Komplet stanowią barwne plansze dotykowe w formacie A3, tzw. tyflomapy, publikacja w 
powiększonym druku będąca swoistym przewodnikiem po mapach i historii Lwowa oraz broszura brajlowska objaśniająca 
niewidomym użyte na poszczególnych planszach skróty brajlowskie, a także wskazówki sposobu ich czytania.
Opracowanie trafiło do rąk osób zainteresowanych poznaniem dziedzictwa kulturowego Polski w mieście Lwów, jego 
wielokulturowości i sympatyków historii. Zasięg oddziaływania projektu jest duży, ponieważ atlasy otrzymały również specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze dla niewidomych i słabowidzących uczniów. Takich ośrodków w Polsce jest 10, a liczba ich 
podopiecznych to około tysiąc osób. Zastosowana technologia druku sprawia, że pozycja ta może być pomocna dla wielu 
jeszcze roczników uczniów. Przekazanie atlasu organizacjom i innym jednostkom działającym na rzecz niewidomych zwiększyło 
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zasięg oddziaływania projektu. Wersję HTML publikacji oraz barwne obrazy map udostępniamy na naszej stronie internetowej 
w zakładce Publikacje/Mapy na licencji  commons creative, a więc każdy zainteresowany nimi użytkownik ,może również 
pobierać je na własne urządzenia.
Opisana powyżej formuła wydawnictwa, technologia produkcji, ścieżka dystrybucji i udostępnianie materiałów na licencji 
commons creative, obowiązują we wszystkich naszych kolejnych wydawnictwach atlasowych, a w roku 2019 były to jeszcze 
dwie pozycje.

3.Równolegle realizowano projekt „Atlas Kresów Wschodnich – na wschód od Bugu – dla niewidomych i słabowidzących”. 
Działanie to współfinansowane było ze środków PFRON w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”. Celem 
projektu było wydanie barwno-wypukłego opracowania pt. „Atlas. Kresy Wschodnie – dla niewidomych i słabowidzących” 
będącego zaproszeniem do bliższego poznania bogactwa kulturowego Kresów Wschodnich, a więc ziem należących kiedyś do 
terytorium Polski. Formuła wydawnictwa jest identyczna z przedstawioną wyżej.  Atlas wydany w nakładzie 160 kompletów 
został rozdystrybuowany analogicznie jak opisany wyżej. 
Projekt realizowany był od 01.01.2019 do 31.12.2019 r

4.Od początku maja do końca roku 2019 realizowano kolejny projekt wydawniczy „Polska podczas II wojny światowej. Atlas dla 
niewidomych i słabowidzących”. Zadanie realizowane było w ramach programu Patriotyzm Jutra, dofinansowane ze środków 
Muzeum Historii Polski w Warszawie. Celem projektu było wydanie barwno-wypukłego opracowania pt. Atlas. Polska podczas II 
wojny światowej „. 
Uniwersalność atlasu sprawia, że mogą z niego korzystać zarówno dorośli jak i osoby niepełnoletnie. Podstawą opracowania był 
program nauczania historii na poziomie szkoły podstawowej i średniej, co stanowi wartościową pomoc dydaktyczną w 
nauczaniu osób z niepełnosprawnością wzroku. Pomoc ta trafiła do wszystkich specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 
dla niewidomych i słabowidzących uczniów.
Wszystkie nasze opracowanie atlasowe spełniają wymogi uniwersalnego projektowania materiałów dydaktycznych, dzięki 
czemu służą one zarówno osobom niewidomym jak i słabowidzącym oraz tym w pełni sprawnym.
Atlas w nakładzie 180 kompletów trafił do rąk osób zainteresowanych oraz instytucji zrzeszających osoby z 
niepełnosprawnością wzroku: organizacji, bibliotek, a także do szkół integracyjnych i masowych, które zgłosiły 
zapotrzebowanie, co znacznie poszerza krąg jego czytelników.
Udostępnienie materiałów na naszej stronie na licencji Commons Creative daje praktycznie nieograniczony zasięg odbiorców 
projektu.

5.Od początku stycznia do końca roku 2019 roku realizowano projekt wydawniczy „Moje życie w Trakcie”. Zadanie realizowane 
było w ramach Konkursu 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego celem było wydanie publikacji w powiększonym druku pod tym samym tytułem. 
Książka ma charakter osobisty, jak również dydaktyczny. Słabowidząca autorka dzieli się swoją historią życia związaną z utratą 
wzroku. Publikacja może motywować osoby tracące wzrok do skutecznej, szeroko pojętej rehabilitacji oraz propagować 
tematykę niepełnosprawności wzroku w różnych środowiskach.  Dlatego też część książek, z nakładu 300 egzemplarzy, 
przekazano do bibliotek pedagogicznych. Pozostałe rozdystrybuowano analogicznie do ww. wydawnictw. Publikacja okraszona 
jest wierszami autorki, dlatego trafiła również do kół poetyckich, różnych bibliotek i osób, które najprawdopodobniej pierwszy 
raz spotkały się z problematyką życia osób niepełnosprawnych wzrokowo. Wersję HTML publikacji udostępniono na stronie 
internetowej fundacji.

6. Okres realizacji: od 01.05.2018 do 31.10.2019 Projekt dofinansowany z UE
Źródło dofinansowania: Fundusz Społeczny Program Operacyjny: Program Operacyjny Wspieranie włączenia społecznego i 
walka z ubóstwem, działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu.
Celem głównym projektu był wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz szans na znalezienie zatrudnienia osób z 
niepełnosprawnością wzrokową z terenu woj. mazowieckiego do 31.10.2019 r. Osiągnięcie celu było mierzone wzrostem 
efektywności społecznej i zatrudnieniowej.
Celem szczegółowym projektu zgodnym z RPO WM 2014 -2020 było zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.
Zadania projektu obejmowały:

1. kompleksową diagnozę sytuacji i potrzeb uczestników projektu oraz opracowanie ścieżki reintegracji;

2. realizację pakietu działań w zakresie aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym: indywidualne poradnictwo 
specjalistyczne (socjoterapeutyczne, psychologiczne, prawne, pedagogiczne), grupowe sesje informacyjno-poradnicze 
(poradnictwo prawne i obywatelskie, zdrowotne oraz technologiczne), tyflorehabilitację indywidualną (orientacja przestrzenna, 
rehabilitacja sprzętowa, technologie informacyjno-komunikacyjne, nauka alfabetu Braille’a),zajęcia rekreacyjno – sportowe 
usługę asysty dla osób niewidomych (przewodnik, opieka nad dziećmi);

3. realizację pakietu działań w zakresie integracji o charakterze edukacyjnym i zawodowym: kursy i szkolenia zawodowe, 
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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

55000

3

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, pomoc w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.

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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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego 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 osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie internetowego serwisu 
informacyjnego;
prowadzenie poradnictwa prawnego i 
psychologicznego;
 popularyzowanie zagadnień z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej i ochrony narządu 
wzroku;
propagowanie nowoczesnych technologii w 
rehabilitacji osób niewidomych i 
słabowidzących;
promowanie i rozwijanie aktywności osób 
niewidomych i słabowidzących w różnych 
dziedzinach życia kulturalnego;
wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz 
promocja turystyki wśród osób niewidomych:
• W ramach internetowego wydawnictwa 
"Tyfloseriws 2018-2021 - internetowy Serwis 
Informacyjno-Poradniczy” publikowano 
autorskie artykuły, wpisujące się w ww. 
statutowy przedmiot działań. Były one 
przestrzenią poradniczo-informacyjną w 
zakresie: rehabilitacji, edukacji, spraw 
społeczno-prawnych, psychologii, kultury, 
turystyki i sportu oraz nowych technologii w 
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 
wzroku.
• W ramach projektu "Droga do integracji i 
samodzielności osób niewidomych i 
słabowidzących” organizowane były szkolenia z 
zakresu nowoczesnych technologii, społeczno-
prawnego, poradnictwa zawodowego, 
rehabilitacyjnego oraz rękodzieła , w tym 
warsztaty ceramiczne.  Wielu uczestników 
otrzymało wsparcie w postaci kursu 
zawodowego, a niektórzy podjęli nową pracę 
dzięki udziałowi w projekcie.
Przedmiotem działań służącym realizacji celów 
statutowych fundacji było również prowadzenie 
poradnictwa drogą mailową.

85.60.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Wydawanie czasopism oraz innych publikacji 
pismem punktowym, drukiem powiększonym 
oraz na elektronicznych nośnikach dostępnych 
dla osób niewidomych i słabowidzących;
wspomaganie edukacji uczniów niewidomych i 
słabowidzących:
• w 2019 r. kontynuowaliśmy internetowe 
wydawnictwo „Tyfloserwis”.
• Wydaliśmy 3 atlasy:  Polska podczas II wojny 
światowej, Lwów -Plan Starego Miasta, Kresy 
Wschodnie– dla niewidomych i słabowidzących. 
• W skład atlasów wchodzą: barwno-wypukłe 
mapy, publikacja w powiększonym druku oraz 
broszura z pismem punktowym. 
Wydano także książkę w powiększonym druku 
pt. „Moje życie w Trakcie”.
Opracowano także wersje HTML tych 
wydawnictw, które udostępniono na stronie 
web Fundacji.

85.60.Z 0,00 zł
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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) 1 098 056,12 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 097 488,68 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 540,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

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

4.1. 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 osób 
niepełnosprawnych

sprzedaż publikacji wydawanych przez 
Fundację.
Sprzedaż obejmowała m.in. publikacje 
dedykowane otoczeniu osób 
niepełnosprawnych wzrokowo-rodzicom, 
opiekunom, nauczycielom, którzy chcieliby 
przygotować dzieci oraz młodzież 
niewidomą do nauki brajla
-sprzedaż publikacji o alfabecie brajla, jego 
historii oraz sposobach praktycznej nauki. 
Publikacja zawiera nie tylko treści 
teoretyczne, ale również zestaw ćwiczeń 
nauki barjla krok po kroku,
- sprzedaż specjalistyczno-tematycznych 
publikacji tyflokartograficznych.
Sprzedaz indywidualna skierowana do 
uczniów oraz nauczycieli szkół 
ogólnodostępnych z klasami integracyjnymi

72.20.Z 0,00 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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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e) pozostałe przychody 27,44 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 29 178,60 zł

2.4. Z innych źródeł 540,00 zł

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 14 894,15 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 11 662,90 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

1 Dofinansowanie projektu PFRON Tyfloserwis 2018-2021, jako wkład własny 7 419,20 zł

2 Dofinansowanie projektu w ramach Patriotyzmu jutra-działalność nieodpłatna (wkład własny w 
projekt)

4 243,70 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11 662,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 056 674,62 zł

w 
tym:

627 737,38 zł

190 266,18 zł

0,00 zł

238 671,06 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

w 
tym:

0,00 zł

22 078,60 zł

7 100,00 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. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 24 262,78 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1 073 765,90 zł 11 662,90 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

1 073 225,90 zł 11 662,90 zł

540,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

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

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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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)

11 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)

8,25 etatów

43 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)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 507 029,99 zł

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

507 029,99 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)

0,00 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)  

1 797,98 zł

3 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)

1 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

3 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

285 542,34 zł

285 542,34 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 221 487,65 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 506 489,99 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 540,00 zł
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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

0,00 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

7 477,82 zł

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

1 "Lwów-plan Starego Miasta 
dla niewidomych i 
słabowidzących

Wydanie tyflomap barwno-
wypukłych "Lwów-plan Starego 
Miasta"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

62 600,00 zł

2 Atlas Kresów Wschodnich-na 
wschód od Bugu-dla 
niewidomych i 
słabowidzących

Wydanie barwno - wypukłych 
tyflomap "Kresy Wschodnie-na 
wschód od Bugu"

PFRON 58 271,00 zł

3 Projekt "Moje życie w 
Trakcie"

wydanie publikacji w 
powiększonym druku pod 
tytułem "Moje życie w Trakcie"

PFRON 9 381,00 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) 

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

Józef Mendruń
Antonina Adamowicz-Hummel

Dominika Buchalska
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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

4 Polska podczas II wojny 
światowej-Atlas dla 
niewidomych i 
słabowidzących

Wydanie tyflomap barwno-
wypukłych "Polska podczas II 
wojny światowej"

Muzeum Historii Polski w Warszawie 65 000,00 zł

5 Tyfloserwis 2018-2021-
Internetowy serwis 
informacyjno-poradniczy

Internetowy serwis 
informacyjno-poradniczy

PFRON 43 419,06 zł

2020-10-15
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