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Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”  

z działalności w 2010 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 
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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 2010 r., uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 9 

czerwca 2010 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 dziewięcioosobowa Rada 

Fundacji. 
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Zakres działalności statutowej Fundacji w okresie sprawozdawczym obejmował poniższe 

priorytety: 

1) Starania o środki finansowe  

W okresie sprawozdawczym udało się pozyskać środki finansowe z funduszy publicznych w 

wysokości 9999,80 zł. 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.  

2) Starania o pieniądze na finansowanie zadań realizowanych przez Fundację „Trakt” 
 
 Z inspiracji Fundacji „Trakt” dn.18 września 2009 r. Instytut Maszyn Matematycznych 

złożył do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  wniosek o 

dofinansowanie kontynuacji prowadzenia E- kiosku.  Kontynuacja miała polegać na 

rozbudowie i doskonaleniu realizowanego wcześniej we współpracy z Instytutem 

projektu „Usunięcie barier w dostępie osób niewidomych do spójnego społeczeństwa 

informacyjnego poprzez automatyzację przetwarzania artykułów prasowych na format 

dostępny niewidomym oraz publikację artykułów w serwisie z prasą dla osób 

niewidomych”. Projekt ten po zakończeniu go w lipcu 2009 przejęło do realizacji 

Stowarzyszenie De Facto. Istniały merytoryczne przesłanki do kontynuowania tego 

tematu, co obiecywało dużo korzystniejsze rozwiązania techniczne i organizacyjne. W 

czwartym kwartale 2009 r. Fundacja wspólnie z Instytutem udzielała PFRON-owi 

dodatkowych informacji i wyjaśnień. Wniosek uzyskał pozytywne recenzje 

merytoryczne, ze względu jednak na wyczerpanie w PFRON-ie środków przeznaczonych 

na tego rodzaju zadania wniosek został przesunięty do realizacji w 2010 r.  Jednakże jak 

się okazało później działalności badawczo- rozwojowej w 2010 r. PFRON nie 

przewidywał, o czym Instytut i Fundacja „Trakt” zostały poinformowane 1 marca 2010 r. 
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Uzasadnienie oddalenia wniosku brzmiało: „w 2010 roku brak środków finansowych na 

taką działalność”. 

 Kontynuując współpracę z Instytutem Maszyn Matematycznych w dn. 14 grudnia 2009r.  

podpisana została wstępna umowa o utworzeniu Konsorcjum Naukowo – 

Przemysłowego pod nazwą „TeleBodyguard”. Na tej podstawie Instytut Maszyn 

Matematycznych złożył wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o 

przyznanie grantu na realizację zadania: „TeleBodyguard- telematyczny system 

indywidualnego prowadzenia osób z dysfunkcją wzroku lub w warunkach braku 

widoczności”. Fundacja „Trakt” miała opracować wykaz najistotniejszych potrzeb osób 

niewidomych i słabowidzących ważnych przy korzystaniu z dworców kolejowych (w 

skład Konsorcjum wchodziły Polskie Kolejne Państwowe). Fundacja „Trakt” miała 

również uczestniczyć w konsultacjach  realizowanego projektu i wchodzić w skład 

komisji odbioru. W dn. 2 lipca 2010 r. Instytut został poinformowany, że projekt nasz nie 

będzie finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 W związku z tym, że 2010 rok ogłoszony został Rokiem Chopinowskim, Fundacja 

„Trakt” 15 grudnia 2009 r. wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego o dofinansowanie antologii twórczości autorów literatury pięknej 

poruszających tematykę dotyczącą Fryderyka Chopina pt. „Niewidomi bliżej Chopina”. 

Istotą zadania było wydrukowanie w alfabecie Braille’a dla niewidomych i powiększoną 

czcionka dla słabowidzących oraz nagranie na płycie CD poezji inspirowanej osobą 

Chopina i jego twórczością, a także wydanie na płycie CD utworów Chopina, głównie w 

wykonaniu niewidomych artystów.  Niestety wniosek został odrzucony 16 marca 2010 

roku bez podania precyzyjnych powodów odrzucenia.  

 Fundacja „Trakt” wystąpiła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych o dofinansowanie następujących zadań: 

 W ramach Konkursu V, 12 lutego 2010 r. Fundacja „Trakt” wystąpiła z dwoma 

następującymi wnioskami:  
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- Wniosek pierwszy dotyczył dwóch zadań: zadanie pierwsze: „Jak przygotować 

dziecko do nauki brajla. Podręcznik dla rodziców i nauczycieli”; zadanie drugie - 

Internetowy Serwis Informacyjno-Poradniczy – dwa zadania w jednym wniosku. 

Zadania te zostały odrzucone ze względów formalnych, od której to decyzji 

odwołaliśmy się 24 marca 2010 roku. Niestety odwołanie nie przyniosło 

pozytywnego wyniku.  

- Wniosek drugi dotyczył Elektronicznego Systemu Informacji Geograficznych dla 

osób Niewidomych i Słabowidzących „NAVIGO- TRAKT” wersja 2. Wniosek 

drugi został oceniony pozytywnie- formalnie i merytorycznie. Niestety później ze 

względu na trudności finansowe PFRON-u wniosek nasz nie otrzymał 

dofinansowania. 

 W ramach Konkursu VI, 17 lutego 2010 roku Fundacja „Trakt” złożyła wniosek o 

dofinansowanie wydawania „Biuletynu Informacyjnego Trakt”. Został on 

odrzucony ze względów formalnych, mimo że Fundacja odwoływała się od tej 

negatywnej decyzji w dn. 25 marca 2010. W związku z niekorzystną decyzją 

PFRON, w porozumieniu z członkami kolegium redakcyjnego Biuletynu 

postanowiono kontynuować prace związane z procesem przygotowywania i 

wydawania czasopisma mimo braku środków finansowych na tę działalność, które 

pochodziłyby spoza Fundacji. Uwzględniono w ten sposób wagę informacyjną i 

opiniotwórczą „BIT-u” w odniesieniu do środowiska niewidomych w Polsce. 

Wydawanie „Biuletynu Informacyjnego Trakt” nie zostało przerwane, był on jednak 

rozprowadzany głównie w wersji elektronicznej, a wersja papierowa dostarczana 

była tylko do prenumeratorów, którzy chociaż częściowo opłacili koszty druku.   

  6 maja 2010 roku Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” złożyła 

wniosek do Warszawskiego Urzędu Pracy o dofinansowanie kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Wiązało się to z planem Zarządu, aby 

utworzyć w Fundacji stanowisko redaktora publikacji, który będzie czuwał nad ich 

przygotowywaniem  i wydawaniem. W dniu 1 czerwca 2010r. została podpisana umowa 
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z Warszawskim Urzędem Pracy, w ramach której Fundacja otrzymała dofinansowanie w 

wysokości 10 000,00 zł. Zgodnie z umową zakupione zostały: TALKS- program 

udźwiękawiający telefon komórkowy, Window-Eyes- program udźwiękawiający 

komputer, programy ułatwiające korzystanie z komputera przez osoby niewidome, 

skaner, drukarka laserowa, BookSense, PenFriend. W ramach umowy w lipcu 2010 r. 

została zatrudniona niewidoma doktorantka na wydziale Polonistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego, która jednak po trzech miesiącach pracy otrzymała inną, korzystniejszą 

ofertę zatrudnienia i rozwiązała umowę o pracę. W tej sytuacji od listopada 2010 r. 

zatrudniona została inna, niewidoma osoba posiadająca licencjat z Polonistyki.  

 W czerwcu 2010 r. Fundacja „Trakt” otrzymała zamówienie od Instytutu Badań Rynku, 

Konsumpcji i Koniunktur na opracowanie opinii na temat drukowanej technologią 

sitodruku wypukłego bajki „Brzydkie Kaczątko”. Współpracując z wolontariuszami 

przeprowadzono z niewidomymi i słabowidzącymi dziećmi ponad 30 wywiadów i 

przekazano do Instytutu tyleż wypełnionych ankiet.  

 22 czerwca 2010 r. po kilku spotkaniach i bezpośrednich rozmowach złożone zostały 

dwa wnioski do Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce. Jeden 

wniosek dotyczył wydania drugiego zeszytu publikacji „Widzący niewidomym. 

Bezinteresowni, zaangażowani, oddani”, drugi prowadzenia i rozbudowy Internetowego 

Serwisu Informacyjno- Poradniczego.  Dnia  17 listopada 2010r. otrzymaliśmy z 

Komitetu 6000$ na rozbudowę strony internetowej. Z prośbą o częściowe 

dofinansowanie strony internetowej wystąpiliśmy również 13 grudnia 2010 r. do 

Fundacji Orange. Niestety wniosek nasz nie otrzymał dofinansowania.   

 W czerwcu 2010 r. otrzymaliśmy zaproszenie z Biura Idea Zmiany do współpracy nad 

opracowaniem zagadnienia „Zasada równości szans w projektach PO RPW”. 

Zagadnienie to, Biuro Idea Zmiany realizowało na zlecenie Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego. 29 czerwca 2010 r. wraz z kilkoma innymi organizacjami pozarządowymi 

wzięliśmy udział w spotkaniu konsultacyjnym organizowanym przez Biuro. W wyniku 

pracy Biura i zainteresowanych organizacji reprezentujących różne kategorie 
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niepełnosprawności opracowana została książka i broszura będąca rodzajem streszczenia. 

4 listopada 2010 r. wzięliśmy udział w konferencji organizowanej przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego poświeconej omówieniu wyników projektów  realizowanych w 

ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.  Współpraca Fundacji z 

Biurem Idea Zmiany i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zaowocowała zleceniem 

Fundacji druku wyżej wymienionej broszury z okładkami zawierającymi napisy w 

alfabecie brajla oraz wypukłą grafikę. Na graficzne opracowanie i druk broszury 

otrzymaliśmy dotacje w wysokości 8600,00 zł.   

Lista dyskusyjna  

Wzorem lat wcześniejszych utrzymywaliśmy listę dyskusyjną na której wciąż zarejestrowanych 
było kilkudziesięciu niewidomych i Słabowidzących uczestników. Zamieszczaliśmy na niej 
głównie komunikaty o różnych wydarzeniach ważnych dla środowiska. Niestety aktywność 
uczestników listy była zdecydowanie niezadowalająca. Wynikało to m.in. z faktu, że równolegle 
działało kilka podobnych list, że nie było czegoś co naszą listę wyróżniałoby spośród innych, że 
nie umieliśmy zaproponować tematów, które zachęciłyby do zabierania głosu większej liczby 
uczestników listy. I wreszcie że nie byliśmy zainteresowani by lista nasza stała się czymś w 
rodzaju hydeparku.  

W tej sytuacji podjęliśmy pracę nad nową koncepcją listy i próbą zrealizowania takiej koncepcji 
zajmiemy się w roku 2011.  

Tyflopedia  

We współpracy z redaktorem Józefem Szczurkiem podjęliśmy próbę gromadzenia materiałów 
mówiących o ważnych dla środowiska niewidomych i Słabowidzących - osobach i tematach. 
Chcemy w ten sposób zebrać, opracować i udostępnić materiały, które poza wartością 
historyczną, będą ukazywały drogę rozwoju i przekształceń myśli tyflologicznej na przestrzeni 
ostatnich dziesięcioleci – głównie w kraju, ale również w najważniejszych ośrodkach 
zagranicznych. W ten sposób w 2010 roku zebraliśmy i umieściliśmy na naszej stronie 
internetowej  

www.trakt.org.pl  

kilkadziesiąt artykułów opisujących działalność na rzecz środowiska niewidomych 
wyróżniających się osób.  
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Zamierzamy by w przyszłości nasza zakładka, której nadaliśmy nazwę „Tyflopedia” stała się 
rzeczywistym kompendium wiedzy o niewidomych, słabowidzących i o ich problematyce.  

Porady  

Ważną działalnością fundacji „Trakt” w 2010 roku było udzielanie różnego rodzaju informacji i 
porad po jakie zwracali się do nas bądź sami niewidomi, bądź osoby widzące związane z nimi w 
jakiś sposób a także różnego rodzaju instytucje. W formie bezpośredniej, telefonicznej i pisemnej 
udzielaliśmy takich porad kilku tygodniowo. Taką formę pomocy uważamy za szczególnie cenną 
ze względu na to, że zwracają się o nią osoby, które do tej pory nie miały żadnego kontaktu z 
ośrodkami dla niewidomych i o których również ośrodki nie miały żadnej wiedzy.  

Gdzieś urodziło się niewidome dziecko, ktoś traci wzrok, ktoś inny zauważył, że jego sąsiad ma 
kłopoty z widzeniem. Zaczyna się poszukiwanie informacji w Internecie. Tą drogą trafia do nas 
telefon czy mail, na który staramy się odpowiadać. Jest to często pierwszy kontakt 
zainteresowanej osoby z organizacją mającą określoną wiedzę na temat braku wzroku w ogóle 
czy konkretnych możliwości i ograniczeń niewidomego, słabowidzącego dziecka, osoby dorosłej 
itp.  

Na naszej witrynie internetowej w 2010 r. odnotowaliśmy 64248 odsłon (otwierania stron), a na 
koniec grudnia 2010 stan licznika odwiedzin wynosił 92 748 odwiedzin. 

  Stwierdzamy coraz większe zainteresowanie tą formą naszej działalności.  

Współpracownicy Fundacji wykazywali się aktywnością w mediach na rzecz 
uświadamiania społeczeństwa o potrzebach 

osób niewidomych i słabowidzącyh. Było to m.in. Wyrażenie opinii na temat konieczności 

i o sposobie przystosowania stacji metra dla osób z dysfunkcją wzroku. A także zaprezentowanie 

sposobu poruszania się i zachowania psa przewodnika w sklepie spożywczym. Obie te sprawy 

omawiane były w programach telewizyjnych i radiowych.  

 

3.  Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” nie prowadzi działalności 

gospodarczej. 
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4.  Odpisy uchwał Zarządu Fundacji. 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął 8 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, 

 
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 172.040,46 złotych, 

w tym: 

1. Przychody działalności statutowej tradycyjnej                                - 172.038,70 złotych 

w tym: 

 - przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego       - 162 832,90  złotych 

w tym:    

- darowizny 1%                                                                            -    7 341,86 złotych 
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- pozostałe darowizny                                        -   37 030,74  złote 

 - dotacja z Urzędu Miasta na wyposażenie  

                 stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej                                -  9.999,80 złotych 

 - dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych              -  104 956,46 złotych 

- pozostałe przychody statutowe z roku poprzedniego                       -   2 973,66 złote 

 

Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego                       -       9 205,80 złotych 

  2. Pozostałe przychody związane z działalnością statutową pożytku publicznego      -  530,38 

złote 

3. Przychody finansowe                      -      1,76   złotych 

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  104 956,46 złotych. 

 

6.  Informacja o poniesionych kosztach na: 

Koszty działalności Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 169 478,81 złotych, w tym 

na 

a) realizację celów statutowych,     65 954,44 złotych 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, część wynagrodzeń itp.),      

      103 295,08 złote 

c) działalność gospodarczą, - fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

d) pozostałe koszty związane z działalnością statutową                         -   126,32 złotych 

e) koszty finansowe związane z działalnością statutową                        - 102,97 złotych 

 

Nadwyżka przychodów nad kosztami w 2009 roku wyniosła: 2 561,65 zł 
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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 czterech pracowników 

niepełnosprawnych  ze  znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty - wady 

wzroku, na stanowiskach: 

 Pracownika ds. organizacyjnych  

 Redaktora publikacji  – zatrudnionego od dnia 20 lipca 2010 roku 

 Specjalisty ds. sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych i słabowidzących, 

 Dyrektora Fundacji 

 

        Oraz jednego pracownika ze znacznym stopniem niepełndprawności ze względu na ogólny 

stan zdrowia, na stanowisku: 

 Głównej Księgowej 

 

Na dzień 31.12.2010 r na umowę o pracę zatrudnionych było pięć osób, oraz z czterema osobami 

podpisane były umowy cywilnoprawne  

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 116 651,22 złotych 

(wynagrodzenie brutto + składki ZUS), kwota ta została wypłacona jako wynagrodzenie 

wraz z obowiązującymi składkami ZUS i podatkiem dochodowym wynikającym ze 

stosunku pracy.  
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Nagrody, premie i inne świadczenia nie były wypłacane.  

Fundacja otrzymała refundację wynagrodzeń pracowników z PFRON w wysokości 

104 956, 46 złotych, dlatego poniesiony przez Fundację koszt zatrudnienia pracowników 

wyniósł 11 694, 76 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, 

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 zawartych umów cywilnoprawnych, wyniosła 

3.670,00 zł (wynagrodzenie brutto), sfinansowane ze środków Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego. w ramach projektu „Zasada równości szans” 

 

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 2010r. stan konta w 

BANKU PEKAO SA wynosił: 36 065,02 zł, środki pieniężne w kasie : 443,81 złote 

 

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. 
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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. 

 

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 2010 wyniosły 

50 375,75 złotych. Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania – 17 589,15 zł, w tym: 

zobowiązania krótkoterminowe wyniosły : 4.878,90 zł, przychody przyszłych okresów:  

12 710,25 zł. 

 

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 

działalności, 

Ministarstwo Rozwoju Regionalnego zleciłio Fundacji opracowanie okładki: skład, korekta i 

wydruk broszury „Zasada równości szans”. Fundacja otrzymała na ten cel kwotę 8.611,05 

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. 
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W okresie sprawozdawczym Fundacja terminowo wywiązała się ze wszystkich zobowiązań 

wobec Urzędu Skarbowego. 

Zobowiązania wobec budżetu państwa na dzień 31.12.2010 wynosiły: 

1. Składki ZUS za m-c XII 2010 – 3.716,90 złotych, w tym” 

Ubezpieczenie społeczne – 2.835,68 złotych\ 

Ubezpieczenie zdrowotne – 742,98 złote 

FP i PGŚP  - 138,24 złote 

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4) za XII 2010 –  1.162,00 złote. 

 

 

10. Informacja o przeprowadzonej kontroli i jej wynikach. 

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola. 

 

 

 Z poważaniem  

 

 

 

Józef Mendruń      Antonina Adamowicz- Hummel 

Prezes Fundacji „Trakt     Sekretarz Fundacji „Trakt” 


