FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „TRAKT”
Organizacja Pożytku Publicznego – www.trakt.org.pl
Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa
Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail: fundacja@trakt.org.pl

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”
z działalności w 2009 roku
Sprawozdanie sporządzono zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 50 poz. 529).

1. Dane Fundacji:

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”

Siedziba:

ul. Wilcza 70 lok 40; 00-670 Warszawa

Data wpisu w KRS:

17 marca 2005 r.

Numer KRS:

0000230693

Regon:

140126617

NIP:

525 233 80 95

Dane członków Zarządu:
Prezes Zarządu: Józef Mendruń
– zamieszkały w Warszawie ul. Czerniakowska 36 m. 106, 00-714 Warszawa
Wiceprezes Zarządu: Paweł Czarnecki
– zamieszkały w Warszawie ul. Wysockiego 20 m. 54, 03-388 Warszawa
Sekretarz Zarządu: Antonina Adamowicz-Hummel
– zamieszkała w Granicy ul. Cisowa 4, poczta 05-806 Komorów

Fundacja „Trakt” NIP 525-233-80-95 REGON 140126617 adres siedziby: ul. Wilcza 70 lok 40; 00-670 Warszawa
Organizacja Działalności Pożytku Publicznego numer KRS 0000230693
Numer konta bankowego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/ Warszawa 70 1240 5989 1111 0000 4765 4631
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Cele statutowe Fundacji:
Według § 5 Statutu celem działania Fundacji jest:
1/ definiowanie potrzeb osób niewidomych i słabowidzących oraz propozycji ich
zaspokajania,
2/ wspieranie rozwoju efektywnej samoreprezentacji 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.

Zgodnie z § 6 Fundacja realizuje swoje cele przez:
1/ pracę Tyflologicznego Klubu Dyskusyjnego,
2/ prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego oraz listy dyskusyjnej dla
niewidomych i słabowidzących,
3/ wydawanie czasopism oraz innych publikacji popularyzujących: wiedzę o środowisku
osób niewidomych i słabowidzących oraz o instytucjach i organizacjach działających na
ich rzecz, - nowe idee, metody, programy, oceny, teorie itd.
4/ opracowywanie i publikowanie analiz dotyczących działalności stowarzyszeń oraz
instytucji działających na rzecz niewidomych i słabowidzących,
5/ propagowanie nowoczesnej techniki i technologii w rehabilitacji niewidomych
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i słabowidzących oraz dążenie do certyfikacji usług rehabilitacyjnych, sprzętu
rehabilitacyjnego, programów komputerowych i innych produktów stosowanych
w rehabilitacji niewidomych i słabowidzących,
6/ organizowanie szkoleń rehabilitacyjnych niewidomych i słabowidzących, przede
wszystkim specjalistycznych i eksperymentalnych,
7/ występowanie do władz o podejmowanie i rozwiązywanie problemów ważnych dla
niewidomych i słabowidzących,
8/ wspieranie stowarzyszeń, instytucji i osób w staraniach o środki finansowe z funduszy
Unii Europejskiej, krajowych funduszy publicznych itp. na cele rehabilitacji niewidomych
i słabowidzących.
Fundacja realizuje zadania wymienione w § 5 we współpracy z zainteresowanymi instytucjami i
organizacjami oraz osobami fizycznymi. Może też wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Podstawą działalności Fundacji był program na 2009 r., uchwalony przez Radę Fundacji w dniu
19 czerwca 2009 r.
W okresie sprawozdawczym w działalność Fundacji na zasadach wolontariatu lub pracy
społecznej angażowało się około 15 osób.
Pracami Fundacji kierował trzyosobowy Zarząd, a nadzór sprawowała ośmioosobowa Rada
Fundacji.
Zakres działalności statutowej
Fundacji w okresie sprawozdawczym obejmował poniższe priorytety:
Starania o środki finansowe
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W okresie sprawozdawczym udało się pozyskać środki finansowe z funduszy publicznych i
podobnie jak w latach poprzednich działalność Fundacji wspierana była przez prywatnych
darczyńców.
Fundacja dysponowała funduszami pochodzącymi z darowizn osób fizycznych, wpłat 1%
podatku i wpływów z prenumeraty miesięcznika „Biuletyn Informacyjny Trakt” („BIT”).
Dokładne informacje dotyczące finansów Fundacji zawiera sprawozdanie finansowe.
Opracowane zostały wnioski o sfinansowanie różnorodnych działań do:
a) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie:
- wydania atlasu barwno-wypukłego dla osób niewidomych i słabowidzących pt. „Unia
Europejska – poznajmy się”,
- rozbudowy i prowadzenia Internetowego Serwisu Informacyjno-Poradniczego,
- wydawania „Biuletynu Informacyjnego Trakt” („BIT”),
- we współpracy z firmą Navigo, stworzenia oprogramowania wspierającego niewidomych w
orientacji przestrzennej,
- wydania wyboru poezji Juliusza Słowackiego w wersji brajlowskiej i w powiększonym
druku pt. Wybór poezji pod hasłem: Rok dwóch mistrzów – czytamy Słowackiego w brajlu,
- wydania publikacji biograficznej, w której opisano życiorysy i działalność wybitnych ludzi
widzących w środowisku niewidomych pt. Widzący niewidomym. Bezinteresowni,
zaangażowani, oddani.
b) Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy o dofinansowanie:
- wydania barwno-wypukłych planów poszczególnych stacji warszawskiego metra.
c) Funduszu Inicjatyw Obywatelskich o dofinansowanie:
- wydawania „BIT-u” z elektronicznym dodatkiem o nazwie „Światobit” (tłumaczenia z
obcojęzycznej prasy środowiskowej).
d) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie:
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- wydania publikacji w programie „Literatura i czytelnictwo” pt. Niewidomi bliżej Chopina.
Przez cały okres sprawozdawczy śledziliśmy serwisy informacyjne różnych instytucji pod kątem
możliwości pozyskania środków finansowych na statutową działalność Fundacji.
Wszystkie wnioski złożone do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
rozpatrzone zostały pozytywnie (piszemy o tym poniżej), natomiast wymienione w punktach b),
c), d), niestety, zostały odrzucone.
Opracowanie atlasu barwno-wypukłego dla osób niewidomych i słabowidzących pt. „Unia
Europejska – poznajmy się”
Atlas barwno-wypukły dla osób niewidomych i słabowidzących pt. „Unia Europejska –
poznajmy się” jest przeznaczony dla osób niewidomych i słabowidzących, przede wszystkim
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, oraz jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli
geografii pracujących z uczniami niepełnosprawnymi wzrokowo.
Dzięki zastosowaniu techniki sitodruku wypukłego uzyskano mapy, których treść wypukła
pokrywa się z treścią barwną. Osoba słabowidząca może zatem odczytywać mapę jednocześnie
za pomocą wzroku i dotyku. Znacznie ułatwiona jest również wspólna praca osoby niewidomej
korzystającej z mapy wypukłej oraz objaśnień brajlowskich i, na przykład, nauczyciela czy
rodzica, który może łatwo skontrolować poprawność odczytywania mapy.
Atlas składa się z 30 plansz barwno-wypukłych:


27 numerowanych map państw członkowskich UE (format A3), uporządkowanych
według daty przystąpienia do Unii, a w przypadku tej samej daty – alfabetycznie; każda
mapa zawiera objaśnienia skrótów brajlowskich, z wyjątkiem skrótów nazw państw;



2 map ogólnych (format A2): Unia Europejska (mapa polityczna) oraz Unia Europejska w
Europie (mapa fizyczna);



legendy (format A3).
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Oprócz tego atlas zawiera osobno, w wersjach: brajlowskiej i czarnodrukowej alfabetyczny
wykaz map państw członkowskich UE oraz wykaz skrótów nazw wszystkich państw
przedstawionych w atlasie.
Prowadzenie Internetowego Serwisu Informacyjno-Poradniczego
W okresie sprawozdawczym na internetowej stronie Fundacji (www.trakt.org.pl) zamieściliśmy
100 znormalizowanych stron tekstów informacyjno-poradniczych z takich dziedzin jak:
rehabilitacja i edukacja niewidomych i słabowidzących dzieci, porady prawne, porady
adresowane do osób interesujących się zagadnieniami muzycznymi czy szerzej kulturą.
Zamieściliśmy również 100 stron przedruków z takich czasopism jak: „Nasze dzieci”,
„Pochodnia”, „Nowy magazyn muzyczny”, „Laski” oraz „Szkoła specjalna”. Tematy
przedrukowywanych materiałów były również poświęcone rehabilitacji, edukacji niewidomych i
słabowidzących. W ciągu roku zarejestrowaliśmy prawie 28 500 odwiedzin naszej witryny, co
daje średnio 2 375 odwiedzin miesięcznie i prawie 80 odwiedzin dziennie. Nie o wszystkich
odwiedzających naszą stronę mamy takie dane jak wiek oraz czy są to osoby pełnosprawne czy
niepełnosprawne. Z wyrywkowych informacji docierających do nas w wyniku różnych
kontaktów – maile z pytaniami i sugestiami związanymi z treścią naszej witryny; rozmowy
telefoniczne; bezpośrednie rozmowy – szacujemy, że z informacji i porad zawartych w naszym
Serwisie Informacyjnym w 2009 roku skorzystało średnio 5 700 osób, w tym większość osób
niepełnosprawnych z tytułu problemów wzrokowych (około 4 000), z czego około 500 to dzieci
i młodzież niewidoma i słabowidząca.
Wydawanie miesięcznika „Biuletyn Informacyjny Trakt”
W okresie sprawozdawczym ukazało się 12 numerów miesięcznika „BIT”.
Miesięcznik „Biuletyn Informacyjny Trakt” wydawany był w 500 egzemplarzach drukowanych
powiększoną czcionką i na 500 płytach CD zapisanych w formacie MP3 w systemie DAISY.
Miesięcznik wydawany przez Fundację w wersji drukowanej i na płytach CD rozsyłaliśmy do
362 kół Polskiego Związku Niewidomych, 96 innych organizacji i stowarzyszeń zajmujących się
problematyką niewidomych i słabowidzących, kilku domów pomocy społecznej,
zamieszkiwanych przez inwalidów wzroku, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz do
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indywidualnych odbiorców w ilości: 23 w wersji drukowanej oraz 23 na płytach CD. W biurze
Fundacji pozostawiliśmy 19 numerów miesięcznika w formie drukowanej oraz na płytach CD.
„BIT” był dostarczany również drogą mailową do niewidomych i słabowidzących użytkowników
komputerów oraz był zamieszczany na stronie internetowej Fundacji. Przyjmujemy, że w
placówkach PZN, w ośrodkach rehabilitacji, domach pomocy społecznej itp. z jednego
egzemplarza korzystało średnio pięciu czytelników, co daje liczbę 4 626 korzystających z
naszego miesięcznika. Zakładamy również, że 80 proc. czytelników, czyli 3 700 to osoby z
niepełnosprawnością wzroku. Miesięcznik nie jest adresowany do dzieci i młodzieży, niemniej
jednak mamy też młodych czytelników, głównie uczniów Liceów i studentów. Niewidome i
słabowidzące dzieci korzystały również z materiałów drukowanych w „Biuletynie” w sposób
pośredni, „BIT” był bowiem czytany także przez pełnosprawnych rodziców, nauczycieli,
instruktorów rehabilitacji, pracowników PCPR itp. Dokładne określenie liczby odbiorców
naszego miesięcznika jest dość trudne, ponieważ, jak wspominaliśmy, z jednego egzemplarza
korzysta po kilka osób, a numery wysyłane do prenumeratorów drogą mailową były powielane i
udostępniane różnym zainteresowanym osobom. Nie mniej szacujemy, że w ciągu roku z
„Biuletynu Informacyjnego Trakt” korzystało ponad 4 500 osób, w tym około 3 700
niepełnosprawnych, w tym 700 młodzieży.
Opracowanie elektronicznej mapy przystosowanej do użytku przez osoby niewidome i
słabowidzące na komputerach PC
W okresie sprawozdawczym (we współpracy z firmą Navigo) stworzyliśmy elektroniczną mapę
NAVIGO-TRAKT na komputery PC w wersji dla osób niewidomych i słabowidzących.
NAVIGO zawiera tę samą mapę co znane portale Google Maps i Panorama Firm.
Jako jedyna na rynku aplikacja do planowania podróży, została przystosowana dla osób
niewidomych i słabowidzących poprzez zapewnienie możliwości odczytania dużej liczby
informacji przy użyciu tzw. screenreaderów.
NAVIGO-TRAKT pozwala zaplanować trasę podróży, odczytać jej przebieg przy pomocy
screenreadera z możliwością odczytu i skopiowania współrzędnych punktów pośrednich oraz
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pozwala na wyeksportowanie całej trasy w formacie tekstowym przystosowanym do obsługi
przez dwie aplikacje – systemy mobilne: NAWIGATOR firmy MIGRAF oraz Loadstone GPS.
Unikalność rozwiązania NAVIGO-TRAKT jest tworzona również poprzez dźwiękowe
odczytywanie informacji dostępnej po wskazaniu dowolnego punktu mapy. W ten sposób
możliwe jest poznanie nazwy wskazanej miejscowości, rzeki, zbiornika wodnego czy nazwy
ulicy. Aplikacja może więc być pomocna także w poznawaniu geografii Polski.
Aplikacja była przygotowana we współpracy z zespołem niewidomych ekspertów i stanowi
pierwszą wersję, która w przypadku pozyskania przez Fundację środków finansowych w
przyszłości, będzie ulepszana i rozwijana.
Wydanie publikacji w brajlu i w druku powiększonym: Juliusz Słowacki Wybór poezji
W okresie sprawozdawczym Fundacja opublikowała w brajlu i w powiększonym druku zbiór
poezji Juliusza Słowackiego pt. Wybór poezji. Prof. Andrzej Fabianowski z Uniwersytetu
Warszawskiego dokonał wyboru utworów poety i opatrzył publikację wstępem. Zdecydowaliśmy
się na wydanie właśnie takiego wydawnictwa, ponieważ rok 2009 został ogłoszony zarówno jako
Rok Juliusza Słowackiego, jak i Rok Ludwika Braille’a. Chcieliśmy tym sposobem złożyć hołd
ich pamięci.
Ponadto dzięki tej publikacji do twórczości Słowackiego zyskają dostęp niewidomi czytelnicy,
którym często trudno jest dotrzeć do tekstów poetyckich.
Wydanie w druku powiększonym i na płytach CD publikacji biograficznej: Widzący
niewidomym. Bezinteresowni, zaangażowani, oddani pod redakcją Józefa Szczurka
W okresie sprawozdawczym Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”
zainicjowała i z powodzeniem wydała publikację pt. Widzący niewidomym. Bezinteresowni,
zaangażowani, oddani. Wśród autorów tekstów biograficznych opisujących działaczy środowiska
niewidomych znaleźli się między innymi: Władysław Gołąb, Tadeusz Majewski, Józef Mendruń,
Józef Szczurek i Grażyna Wojtkiewicz.
W książce pod redakcją Józefa Szczurka znajduje się osiem większych szkiców
biograficznych oraz pięć sylwetek pracowników PZN z początkowego okresu jego działalności.
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Teksty te zostały zebrane w jednym opracowaniu. Różnorodność opisywanych postaci sprawia,
że o historii ludzi niewidomych w Polsce można się dowiedzieć rzeczywiście wiele, mimo że ich
działalność przypadała w większości na XX wiek.
Wśród bohaterów szkiców biograficznych pojawili się między innymi: Wanda Szuman –
autorytet w dziedzinie rehabilitacji niewidomych (głównie poprzez twórczość artystyczną) i
autorka wielu książek poradniczych, profesor Zofia Sękowska – znawczyni tyflopedagogiki, o.
Bruno Pawłowicz – wieloletni duszpasterz niewidomych oraz Tomasz Lidke – współtwórca
nowoczesnej rehabilitacji niewidomych opartej na współpracy Państwa ze strukturami PZN i
spółdzielczości niewidomych. Na kartach publikacji wydanej przez Fundację „Trakt” nie
zabrakło także miejsca dla Marii Urban – założycielki krakowskiej szkoły masażu dla
niewidomych, dla Jana Dziedzica – pioniera rehabilitacji niewidomych poprzez wychowanie
fizyczne oraz dla Haliny Adamowicz – działaczki Związku Spółdzielni Niewidomych, Jerzego
Ziętka – wojewody katowickiego oraz dla dr Ewy Grodeckiej, Zygmunta Jursza, płk. Stanisława
Pietrzyka, Czesława Radeja i Czesława Żyhoniuka. Tekst udostępniliśmy w dwóch wersjach: w
powiększonym druku i na płytach CD.
Prowadzenie listy dyskusyjnej „Trakt”
W dalszym ciągu funkcjonowała lista dyskusyjna „Trakt”. Zapisało się na nią prawie sto osób.
Istnienie kilku dyskusyjnych list środowiskowych, a także założenie Fundacji, że na naszej liście
poruszane będą wyłącznie zagadnienia merytoryczne, sprawia, że aktywność uczestników listy
jest niezadowalająca, a dyskusja jest niezbyt bogata. Mimo tego pojawiły się na niej interesujące
wątki, które zostały opracowane i są między innymi publikowane w miesięczniku „BIT”.
Wszystkie prace związane z prowadzeniem listy i inspirowaniem dyskusji na temat poważnych
problemów rehabilitacyjnych, wykonywane były przez wolontariuszy bez ponoszenia przez
Fundację dodatkowych kosztów.
Kiosk z prasą dla osób niewidomych – eKiosk
Przez pół roku przedstawiciele Fundacji „Trakt” uczestniczyli w pracach prowadzonych przez
Instytut Maszyn Matematycznych związanych z projektem o nazwie „Internetowy multimedialny
kiosk z prasą dla osób niewidomych”. Wynikiem tych prac finansowanych ze środków
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Narodowego Centrum Badawczo Rozwojowego jest internetowy kiosk z prasą dla osób
niewidomych i słabowidzących. Zadaniem przedstawicieli naszej Fundacji była dbałość o to, by
proponowane przez Instytut rozwiązania elektroniczne odpowiadały percepcyjnym
możliwościom niewidomych i słabowidzących.
Reasumując, można stwierdzić, że z merytorycznej działalności Fundacji korzystało wielu
niewidomych i stanowiła ona dla nich istotną pomoc. Jak się wydaje, publicystyka „BIT-u” i
porady dla samych niewidomych oraz dla działaczy społecznych zamieszczone w Internetowym
Serwisie Informacyjno-Poradniczym wywierały również wpływ na pracę innych instytucji
działających na rzecz osób z uszkodzonym wzrokiem. Jeżeli uwzględnimy fakt, że Fundacja
korzystała ze stosunkowo niewielkich środków finansowych i że wiele zadań wykonywała siłami
wolontariuszy, można przyjąć, że Fundacja w roku 2009 osiągnęła znaczące sukcesy.
3. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” nie prowadzi działalności
gospodarczej.
4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął 11 uchwał. Odpisy wszystkich uchwał
załączono do sprawozdania w formie załączników.
5. Informacja 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,
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W okresie sprawozdawczym udało się pozyskać środki finansowe z funduszy publicznych.
Fundacja dysponowała tylko niewielkimi funduszami pochodzącymi z darowizn osób
fizycznych, wpłat jednego procenta podatku i wpływów z prenumeraty miesięcznika „Biuletyn
Informacyjny Trakt” („BIT”). Wszystkie przychody Fundacji przeznaczone były na działalność
merytoryczną. Część prac merytorycznych, pomocniczych i administracyjnych prowadzili
wolontariusze. Zadania uznane przez Radę Fundacji za priorytetowe były realizowane zgodnie z
programem działania.

Fundacja w okresie sprawozdawczym uzyskała przychody w wysokości 630 163,29 złotych,
w tym:
1. Przychody działalności statutowej tradycyjnej

630 156,24 zł

w tym:
a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

623 053,55 zł

w tym:
- darowizny 1%

10 768,13 zł

- pozostałe darowizny

57 137,38 zł

- dotacje z PFRON
- dofinansowanie wynagrodzeń
- pozostałe przychody statutowe z roku poprzedniego
b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

453 049,45 zł
95 115,10 zł
6 983,49 zł
7 102,69 zł

2. Pozostałe przychody związane z działalnością statutową pożytku publicznego 4,94 zł
3. Przychody finansowe

2,11 zł
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Fundacja otrzymała refundację ze środków PFRON na podstawie art. 26 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych do wynagrodzeń i składek ZUS w wysokości 95 115,10 złotych.
6. Informacja o poniesionych kosztach na:
Koszty działalności Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 627 189,63 złotych, w tym
na:
a) realizację celów statutowych,

554 769,12 zł

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, część wynagrodzeń itp.),
72 403,31 zł
c) działalność gospodarczą,

– Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

d) pozostałe koszty,

17,20 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami w 2009 roku wyniosła: 2 973,66 złote.

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
W okresie sprawozdawczym Fundacja zatrudniała od 1 stycznia 2009 roku dwóch
pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym z tytułu utraty wzroku, na
stanowiskach:


Pracownika do spraw samorządowo-organizacyjnych i wydawniczych



Pracownika ds. organizacyjnych

W okresie od 1 lutego 2009 Fundacja zatrudniała pracownika niepełnosprawnego w
stopniu znacznym z tytułu utraty wzroku, na stanowisku:


Specjalisty ds. sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych i słabowidzących
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W okresie od 1 marca 2009 Fundacja zatrudniała pracownika niepełnosprawnego w
stopniu znacznym z ogólnego stanu zdrowia, na stanowisku:


Głównej Księgowej

W okresie od 1 lipca 2009 Fundacja zatrudniała pracownika niepełnosprawnego w
stopniu znacznym z tytułu utraty wzroku, na stanowisku:


Dyrektora Fundacji

Na umowę o pracę zatrudnionych było 5 osób, a na umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz
umowę o dzieło z prawami autorskimi – 56 osób.
Pozostała działalność Fundacji prowadzona była siłami wolontariuszy. Zwiększyło to
możliwości wykonawcze Fundacji.
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,
Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów o pracę wyniosła 115 687,60 złotych
(wynagrodzenie brutto + składki ZUS), kwota ta została wypłacona jako wynagrodzenie wraz
z obowiązującymi składkami ZUS i podatkiem dochodowym wynikającym ze stosunku
pracy.
Nagrody, premie i inne świadczenia nie były wypłacane.
Fundacja otrzymała refundację wynagrodzeń pracowników z PFRON w wysokości 95 115,10
złotych, dlatego poniesiony przez Fundację koszt zatrudnienia pracowników wyniósł
20 572,50 złote.
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,
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Członkowie Zarządu i Rady Fundacji za pracę w tych organach nie pobierali wynagrodzenia.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
Łączna kwota wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło i umów o dzieło z
prawami autorskimi wyniosła 166 238,21 zł (wynagrodzenie brutto + składki ZUS), w tym
środki własne 22 028,92 zł (wynagrodzenie brutto + składki ZUS).
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,
Fundacja nie udziela pożyczek pieniężnych.

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Na koniec okresu sprawozdawczego, czyli na dzień 31 grudnia 2009 roku stan konta w
BANKU PEKAO SA wynosił: 35 781,70 złotych.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła obligacji ani udziałów w spółkach.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na
to nabycie,
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
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j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Aktywa Fundacji zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiły
47 213,44 złotych. Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania – 14 014,83 złotych, w tym:
zobowiązania krótkoterminowe wyniosły: 838,01 złotych; przychody przyszłych okresów: 13
176,82 złotych.

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności,
Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie zlecił Fundacji wykonanie kilku prac
związanych z realizacją zadania „Internetowy multimedialny kiosk z prasą dla osób
niewidomych – eKiosk”, przeznaczając na ten cel 6 000,00 złotych.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował realizację sześciu
zadań:


Wydanie Atlasu barwno-wypukłego pt. „Unia Europejska – poznajmy się”,
przeznaczając na to: 120 354,62 złote.



Prowadzenie Internetowego Serwisu Informacyjno-Poradniczego, przeznaczając na to:
13 572,79 złote.



Wydawanie miesięcznika dla niewidomych i słabowidzących „Biuletyn Informacyjny
Trakt”, przeznaczając na to: 106 895,73 złotych.



Opracowanie elektronicznej mapy: Aplikacja NAWIGO-TRAKT przystosowanej do
użytku przez osoby niewidome i słabowidzące na komputerach PC, przeznaczając na to:
116 648,31 złotych.



Wydanie publikacji w brajlu i w druku powiększonym: Juliusz Słowacki Wybór poezji,
przeznaczając na to: 69 818,00 złotych.
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Wydanie publikacji w druku powiększonym i na płytach CD: Widzący niewidomym.
Bezinteresowni, zaangażowani, oddani pod redakcją Józefa Szczurka, przeznaczając na
to: 25 760,00 złotych.

Wszystkie otrzymane środki zostały wydatkowane na realizację powyższych zadań, w związku
z czym wynik finansowy tej działalności jest zerowy.
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
W okresie sprawozdawczym Fundacja terminowo wywiązała się ze wszystkich zobowiązań
wobec Urzędu Skarbowego.
Zobowiązania wobec budżetu państwa na dzień 31.12.2009 wynosiły:
1. Składki ZUS za grudzień 2009 roku – 174,63 złote.
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4) za grudzień 2009 roku – 663,00 złote.
3. Wobec PFRON z tytułu niewykorzystanej dotacji – 3 610,62 złotych.

10. Informacja o przeprowadzonej kontroli i jej wynikach.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Z poważaniem
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