
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-06-26

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 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 Zarządu TAK

Mariola Łygas 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"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 
* PRACA TYFLOLOGICZNEGO KLUBU DYSKUSYJNEGO,
* PROWADZENIE INTERNETOWEGO SERWISU INFORMACYJNEGO ORAZ 
LISTY DYSKUSYJNEJ DLA
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH,
* WYSTĘPOWANIE DO WŁADZ O PODEJMOWANIE I ROZWIĄZYWANIE 
PROBLEMÓW WAŻNYCH DLA
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH,
* WSPIERANIE STOWARZYSZEŃ, INSTYTUCJI I OSÓB W STARANIACH O 
ŚRODKI FINANSOWE Z
FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ, KRAJOWYCH FUNDUSZY PUBLICZNYCH 
ITP.
NA CELE REHABILITACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH,
* OPRACOWYWANIE I PUBLIKOWANIE ANALIZ DOTYCZACYCH 
DZIAŁALNOSCI STOWARZYSZENORAZ INSTYTUCJI DZIAŁAJACYCH NA RZECZ 
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH
Cele działalności odpłatnej pożytku publicznego: 
* WYDAWANIE CZASOPISM ORAZ INNYCH PUBLIKACJI 
POPULARYZUJACYCH:
-WIEDZĘ O SRODOWISKU OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 
ORAZ INSTYTUCJACH I
ORGANIZACJACH DZIAŁAJĄCYCH NA ICH RZECZ,
-NOWE IDEE, METODY, PROGRAMY, OCENY, TEORIE ITD.
* PROPAGOWANIE NOWOCZESNEJ TECHNIKI I TECHNOLOGII W 
REHABILITACJI NIEWIDOMYCH ISŁABOWIDZĄCYCH ORAZ DĄŻENIA DO 
CERTYFIKACJI USŁUGREHABILITACYJNYCH, SPRZETU REHABILITACYJNEGO, 
PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH I INNYCHPRODUKTÓW STOSOWANYCH 
W REHABILITACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH.
* ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ REHABILITACYJNYCH NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZĄCYCH PRZEDE WSZYSTKIM SPECJALISTYCZNYCH I 
EKSPERYMENTALNYCH.
* OPRACOWYWANIE I PUBLIKOWANIE ANALIZ DOTYCZACYCH 
DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃORAZ INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ 
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

JERZY OGONOWSKI PRZEWODNICZĄCY 
RADY

TAK

CZESŁAW ŚLUSARCZYK WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY

TAK

BOGDAN ROZBORSKI SEKRETARZ RADY TAK

PAWEŁ CZARNECKI CZŁONEK RADY TAK

MAŁGORZATA 
CZERWIŃSKA

CZŁONEK RADY TAK

MAREK FADEREWSKI CZŁONEK RADY TAK

RYSZARD KOWALIK CZŁONEK RADY TAK

AGNIESZKA 
MIKOŁAJEWSKA

CZŁONEK RADY TAK

DARIUSZ MIKUŁOWSKI CZŁONEK RADY TAK

Druk: MPiPS 2



10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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 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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Współpracowaliśmy z Instytutem Maszyn  Matematycznych w zakresie projektu PlatMat, w ramach 
programu Finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych. W ramach projektu w miesiącach: luty-marzec Fundacja przeprowadziła 
badania jakościowe i ilościowe stanu wiedzy i potrzeb w dziedzinie edukacji matematycznej nauczycieli, 
rodziców oraz uczniów niewidomych i słabowidzących. Fundacja bierze udział  w dalszych pracach.
2. Dnia 30.01.2014 otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że 
wniosek o dofinansowanie projektu „Bliżej Kultury Ludowej” nie otrzymał pozytywnej oceny formalnej. 
3. W dn. 22.02.2014 Zarząd PFRON opublikował listę rankingową projektów złożonych w ramach XIII 
Konkursu. Ze względu na brak środków, nasze projekty nie zostały dofinansowane, pomimo pozytywnej 
oceny merytorycznej. 
4. Dnia 07.02.2014r. złożyliśmy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów wniosek 
przygotowany wspólnie z firmą Centrum Szkoleń i Innowacji z Lublina. Dnia 29.04.2014r. opublikowano 
listę rankingową złożonych wniosków. Projekt został oceniony pozytywnie, ale z uwagi na brak środków 
nie został dofinansowany. 
5. W lutym 2014r. podpisaliśmy umowę o współpracy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Trenerów 
Organizacji Pozarządowych w ramach międzynarodowego projektu „Edukacja dorosłych osób 
niewidzących i słabowidzących”. W dniach 10-12 kwietnia br. braliśmy udział w spotkaniu z 
organizacjami partnerskimi z Czech, Łotwy, Hiszpanii i Włoch. Spotkanie składało się m.in. z konferencji 
nt. „Proces uczenia się osób niewidomych i słabowidzących w edukacji nieformalnej i pozaformalnej” 
oraz warsztatów o podobnej tematyce, w trakcie których prezentowana była działalność naszej 
Fundacji. Kolejnym elementem spotkania była wizyta w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, podczas 
której  p. Monika Dargas-Miszczak tłumaczyła konsekutywnie na język angielski opisy osoby 
oprowadzającej. 
6. W dn. 07.03.2014r. złożyliśmy wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich o dofinansowanie 
projektu „Centrum wspierania rozwoju samodzielności”. Niestety w dn. 30.05.2014r. otrzymaliśmy 
informację, iż wniosek został oceniony negatywnie merytorycznie.  
7. Dnia 14.05.2014r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu „Informacja-integracja” w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Wniosek nie dostał dofinansowania 
z powodu ograniczonych funduszy.
8. Dnia 01.08.2014 wystosowaliśmy pismo do Naczelnika Wydziału Sygnalizacji Świetlnej Biura 
Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy z zapytaniem o udzielenie wyjaśnień w kwestii 
różnej  widoczności sygnalizacji świetlnej na terenie m.st. Warszawy. Pismo zostało przekazane do 
Zarządu Dróg Miejskich, z którego otrzymaliśmy odpowiedź z informacją, że widoczność sygnalizacji 
świetlnej  zależy od rodzaju zastosowanego źródła sygnału. Lepiej widoczne jest nowoczesne źródło 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

9000

25

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

światła LED. W obecnej chwili nie jest planowana wymiana sygnalizatorów na skrzyżowaniu Rondo 
Zesłańców Syberyjskich, gdzie wciąż zastosowane jest żarówkowe źródło światła.  Zarząd Dróg 
Miejskich wymienia sygnalizatory w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości 
technicznych.  
9. W roku 2014 podejmowaliśmy działania celem podniesienia standardu i obniżenia kosztu najmu 
biura. Dnia 14 kwietnia 2014 r. wystosowaliśmy pismo do Dyrektora  WZSO z prośbą o obniżenie 
wysokości czynszu. Rezultatem podjętych działań było obniżenie czynszu z kwoty 1746,60 zł do kwoty 
1635,90 zł począwszy od miesiąca czerwca 2014. W dniu 5 września 2014 r. złożyliśmy wniosek o najem 
komunalnego lokalu użytkowego poza konkursem ofert w Dzielnicy Śródmieście M.St. Warszawy. W 
odpowiedzi otrzymaliśmy ofertę najmu dwóch lokali, z których żaden nie spełniał naszych oczekiwań. 
10. Dnia 18.09.2015 rozesłaliśmy maile z prezentacją „Oferta dla firm z wolontariatem pracowniczym”. 
Adresatami prezentacji były fundacje korporacyjne, działające przy firmach, których pracownicy 
udzielają się w ramach wolontariatu pracowniczego. Żadna z fundacji, która odpowiedziała na nasze 
zapytanie nie wyraziła zainteresowania współpracą. 
11. W październiku 2014 r. odbyły się dwa spotkania w ramach przygotowywania projektu „Angielski e-
learning”. Celem planowanego projektu jest oferowanie nauki języka angielskiego przez Internet. 
12. Dnia 15.10.2014r. w ramach XV Konkursu złożyliśmy trzy wnioski do Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie projektów: „Tyfloserwis- Internetowy Serwis 
Informacyjno- Poradniczy”, "Tyfloedukacja- Centrum pomocy otoczeniu osób niepełnosprawnych 
wzrokowo”  oraz „Pismo brajla współcześnie”. 
13. Dnia 15.10.2014r. w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, Projekty Tematyczne, Edycja 3, 
Obszar tematyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu, współfinansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego złożyliśmy w partnerstwie z Instytutem Maszyn 
Matematycznych oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym wstępny wniosek „WCAG 2.0 – 
promocja dobrych praktyk programistycznych”. W konsekwencji pozytywnej weryfikacji dn. 
30.12.2014r. złożono pełny wniosek o dofinansowanie projektu. 
14. W roku 2014 braliśmy udział w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób 
Niepełnosprawnych oraz konsultacjach Wieloletniego Programu Współpracy m.st. Warszawy z 
Organizacjami Pozarządowymi. 
15. W roku 2014 rozpoczęliśmy promocję Fundacji poprzez publikowanie informacji o bieżących 
działaniach Fundacji na naszym profilu na Facebooku oraz rozsyłanie ich poprzez newsletter. 
Kontynuowaliśmy dystrybucję wydawnictw Fundacji w celu wzmocnienia wizerunku Fundacji wśród 
naszych odbiorców.
16. W roku 2014 współpracowaliśmy ze środowiskiem akademickim konsultując tematykę prac 
magisterskich oraz wypełniając i rozpowszechniając ankiety studentów, służące jako materiał w 
pracach badawczo-naukowych.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

prowadzenie 
poradnictwa 
psychologicznego, 
pedagogicznego, 
edukacyjnego, 
prawnego, socjalnego, 
rodzinnego i z innych 
dziedzin w 
szczególności: 
1.W lutym 2014r. 
podpisaliśmy umowę o 
współpracy partnerskiej 
ze Stowarzyszeniem 
Trenerów Organizacji 
Pozarządowych w 
ramach 
międzynarodowego 
projektu „Edukacja 
dorosłych osób 
niewidzących i 
słabowidzących”. W 
dniach 10-12 kwietnia 
br. braliśmy udział w 
spotkaniu z 
organizacjami 
partnerskimi z Czech, 
Łotwy, Hiszpanii i 
Włoch. Spotkanie 
składało się m.in. z 
konferencji nt. „Proces 
uczenia się osób 
niewidomych i 
słabowidzących w 
edukacji nieformalnej i 
pozaformalnej” oraz 
warsztatów o podobnej 
tematyce, w trakcie 
których prezentowana 
była działalność naszej 
Fundacji. Kolejnym 
elementem spotkania 
była wizyta w 
Narodowej Galerii 
Sztuki Zachęta, podczas 
której  p. Monika 
Dargas-Miszczak 
tłumaczyła 
konsekutywnie na język 
angielski opisy osoby 
oprowadzającej. 
2. Udzielaliśmy porad 
związanych z 
niepełnosprawnością 
wzroku za 
pośrednictwem 
rozmów bezpośrednich, 
Internetu, telefonu, 
poczty tradycyjnej; z 
takich dziedzin jak:

85.60.Z

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 5
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Profilaktyka i 
lecznictwo chorób oczu, 
Rehabilitacja 
niewidomych i 
słabowidzących, 
zwłaszcza osób które 
niedawno straciły 
wzrok, Możliwości 
korzystania z różnego 
typu programów 
rehabilitacyjnych, 
Orientacja przestrzenna 
i samodzielne 
poruszanie się,  
Pozyskiwanie i 
korzystanie z psa 
przewodnika, Ulgi 
komunikacyjne,

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

udział w konsultacjach 
społecznych: 
1. W roku 2014 
Fundacja brała udział w 
spotkaniach Komisji 
Dialogu Społecznego 
ds. Osób 
Niepełnosprawnych 
oraz konsultacjach 
Wieloletniego 
Programu Współpracy 
m.st. Warszawy z 
Organizacjami 
Pozarządowymi. W 
ramach spotkań 
uczestniczyliśmy w 
dyskusji na temat 
konsultacji społecznych 
projektu Wirtualna 
Warszawa. 
2. Fundacja 
współpracowała  z 
organizacjami 
pozarządowymi w 
sprawach ważnych dla 
środowiska osób z 
niepełnosprawnością, 
w szczególności z 
niepełnosprawnością 
wzroku, prowadzonych 
drogą elektroniczną i w 
czasie zorganizowanych 
spotkań.

70.22.Z
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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. Jeśli 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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Badania naukowe i 
współpraca: 
 1. Współpracowaliśmy 
z Instytutem Maszyn  
Matematycznych w 
zakresie projektu 
PlatMat, w ramach 
programu 
Finansowanie badań, 
ekspertyz i analiz 
dotyczących 
rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób 
niepełnosprawnych. W 
ramach projektu w 
miesiącach: luty-
marzec Fundacja 
przeprowadziła badania 
jakościowe i ilościowe 
stanu wiedzy i potrzeb 
w dziedzinie edukacji 
matematycznej 
nauczycieli, rodziców 
oraz uczniów 
niewidomych i 
słabowidzących. 
Fundacja bierze udział  
w dalszych pracach.
2. W roku 2014 
współpracowaliśmy ze 
środowiskiem 
akademickim 
konsultując tematykę 
prac magisterskich oraz 
wypełniając i 
rozpowszechniając 
ankiety studentów, 
służące jako materiał w 
pracach badawczo-
naukowych.

72.20.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Odpłatne 
rozprowadzanie 
publikacji 
specjalistycznych 
wydanych przez 
Fundację TRAKT w 
poprzednich latach: 
* książek 
specjalistycznych o 
tematyce związanej z 
niepełnosprawnością 
wzroku,   drukowanych 
w czarnodruku 
(czcionką standardową 
i powiększoną) oraz  
pismem Braille'a, a 
także na nośnikach 
elektronicznych, 
* tomików poezji 
drukowanych pismem 
Braille’a i w druku 
powiększonym,  
* tyflomap, tzn. 
barwno-wypukłych 
map dostępnych dla 
osób niewidomych i 
słabowidzących, 
wyprodukowanych w 
technologii sitodruku.

58.11.Z

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 257,890.46 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 257,535.46 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 355.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

207,453.48 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 46,456.18 zł

0.00 zł

46,456.18 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 355.00 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

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)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 3,625.80 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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

1 Prowadzenie strony internetowej Fundacji 1,871.48 zł

2 Poradnictwo , edukacja, rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych 1,754.32 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3,625.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 207,453.48 zł
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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 773.05 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 355.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 259,065.47 zł 3,625.80 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

256,762.41 zł 3,625.80 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

2,303.06 zł

0.00 zł

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 wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

1 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 3,625.80 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

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

51,611.99 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

9.0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

7.3 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 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)

0.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 193,350.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

193,350.00 zł

193,350.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

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

193,350.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 193,350.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,207.19 zł

0.00 osób

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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

18.00 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)

w 
tym:

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

b) inne osoby

15.00 osób

3.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,387.50 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Józef Mendruń Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2015-06-25
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