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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-12

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"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania Fundacji jest:/ 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)                       

Zgodnie z paragrafem 6 Statutu 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 
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.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Ryszard Kowalik Rada Fundacji TAK

Jerzy Ogonowski Rada Fundacji TAK

Czesław Ślusarczyk Rada Fundacji TAK

Bogdan Rozborski Rada Fundacji TAK

Małgorzata Czerwińska Rada Fundacji TAK

Dariusz Mikułowski Rada Fundacji TAK

Paweł Czarnecki Rada Fundacji TAK

Agnieszka Mikołajewska Rada Fundacji TAK

Marek Faderewski Rada Fundacji TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1) Dn. 02.01.2015r. Zarząd PFRON opublikował listę projektów złożonych w ramach XV Konkursu, 
ocenionych pozytywnie merytorycznie. Jeden z 3 założonych przez nas wniosków, tj. „Pismo brajla 
współcześnie” został odrzucony (błąd techniczny podczas zaznaczania typu projektu). Mimo odwołania, 
wniosek nie został ponownie rozpatrzony. Pozostałe dwa wnioski tj. "Tyfloedukacja"- Centrum pomocy 
otoczeniu osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz „Tyfloserwis- Internetowy Serwis Informacyjno- 
Poradniczy” zostały ocenione pozytywnie. W dn. 06.02.2015r.  Zarząd PFRON opublikował listę 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

projektów dofinansowanych. Ze względu na brak środków wniosek "Tyfloedukacja"- Centrum pomocy 
otoczeniu osób niepełnosprawnych wzrokowo nie został dofinansowany. Natomiast dn. 23.04.2015r. 
podpisaliśmy umowę z PFRON na kwotę dofinansowania 52 161,60 zł na realizację projektu 
„Tyfloserwis…”, którego realizacja objęła okres od 01.03.2015 do 31.12.2015r. W wyniku tego projektu 
utworzyliśmy nową stronę internetową Fundacji www.trakt.org.pl oraz publikowaliśmy artykuły w 
nowo utworzonej zakładce Tyfloserwis 2015, w której znalazł się Dział Tyflopedia prezentujące sylwetki 
300 osób szczególnie zasłużonych dla środowiska osób niewidomych i słabowidzących. 
2) Dnia 30.01.2015r otrzymaliśmy decyzję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku „WCAG 2.0 – promocja 
dobrych praktyk programistycznych”  złożonego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, 
Projekty Tematyczne, Edycja 3, Obszar tematyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu, współfinansowanego 
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dnia 27.03.2015 roku 
podpisaliśmy stosowną umowę na realizację wniosku na kwotę dofinansowania 175800,00 zł. Projekt 
realizowany był w terminie 02.03.2015r. – 30.04.2016r. w partnerstwie z Instytutem Maszyn 
Matematycznych oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym
3) W dniu 19.01.2015 r. złożyliśmy wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich o dofinansowanie 
projektu Atlas administracyjny Polski dla osób niewidomych i słabowidzących” . Wniosek oceniony 
został pozytywnie merytorycznie i dn. 06.05.2015 r. otrzymaliśmy informację o przyznaniu 
dofinansowania na jego realizację w łącznej wysokości 98 tys. (2015 r. – 18 tys. zł, 2016 – 80  tys. zł) Ze 
względu na to, iż przyznano nam dofinansowanie w kwocie niższej niż wnioskowaliśmy, tj. 164 450 zł 
podjęliśmy starania w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, w wyniku których otrzymaliśmy 
obietnicę wsparcia finansowego naszego projektu na rok 2015 kwotą 20 tys. zł. W dn. 28.08.2015 r., 
zgodnie z Umową otrzymaliśmy z FIO przelew w wysokości 18 tys. zł. Niestety, w związku z wycofaniem 
się przez GUGiK deklaracji wsparcia finansowego projektu, a tym braku środków finansowych na 
pokrycie wymaganego wkładu własnego, Zarząd Fundacji pod koniec grudnia 2015 r. podjął decyzję o 
rezygnacji z realizacji projektu.
4) Dnia 27.02.2015 złożyliśmy wniosek do Komisji Europejskiej w konkursie Europa dla Obywateli o 
dofinansowanie projektu „Atlas historyczny Europy i Polski dla osób niewidomych i słabowidzących”. 
Na początku czerwca otrzymaliśmy informację, że wniosek został rozpatrzony negatywnie. 
5) W dn. 17.04.2015r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu „Fryderyk Chopin- dla osób 
niewidomych i słabowidzących” realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora 
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura- Inwestycje na kwotę 50 000 zł (kwota 
dofinansowania 37 500 zł, wkład własny 12 500 zł). Na realizację Projektu otrzymaliśmy z NCK 
dofinansowanie w wysokości jedynie 26 000 zł, w związku z czym podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu 
zakresu realizacji Projektu. Po zmianach łączny koszt realizacji Projektu zamykał się w kwocie 38 300 zł. 
Dodatkowo do naszej publikacji pozyskaliśmy również, przekazane nam w formie darowizny, 100 płyt z 
muzyką Chopina. W dniu 30 listopada zakończyliśmy trwający od 01.05.2015 r. ww. projekt. Rezultatem 
projektu, realizowanego we współpracy merytorycznej z NIFC było wydanie 200 kompletów publikacji 
„Żelazowa Wola. Miejsce urodzenia Fryderyka Chopina”. 
6)  W dniu 28.10.2015 r. złożyliśmy do PFRON-u trzy wnioski o dofinansowanie w ramach Konkursu 
XXIV, tj.” Internetowy Serwis Informacyjno-Poradniczy Tyfloserwis 2016”, „Pismo brajla współcześnie”,  
"Tyfloedukacja"- Centrum pomocy otoczeniu osób niepełnosprawnych wzrokowo.
7) Kontynuowaliśmy współpracę przy projekcie „W kierunku aktywizacji zawodowej niewidomych: 
Platforma PlatMat zwiększająca efektywność edukacji włączającej z obszaru matematyki i fizyki”, 
realizowanym przez Instytut Maszyn Matematycznych. Rezultatem projektu, zakończonego w dn. 
30.10.2015 r. jest platforma internetowa PlatMat ułatwiająca komunikację między nauczycielem, 
rodzicem, korepetytorem a niewidomym bądź słabowidzącym uczniem w obszarze matematyki. 
Wcześniej, w dn. 28.10.2015 r. odbyła się w Warszawie w siedzibie IMM-u konferencja prezentująca 
końcowe wyników projektu PlatMat,  jego założeń oraz oczekiwań przyszłych użytkowników. Jako 
Fundacja włączyliśmy się z pomocą przy organizacji konferencji - w tym celu wysłaliśmy zaproszenia 
wraz z agendą konferencji do dyrektorów placówek oświatowych w Polsce, w tym szkół podstawowych, 
gimnazjalnych, licealnych, okręgów Polskiego Związku Niewidomych, Ośrodków Szkolno-
Wychowawczych dla dzieci niewidomych i słabowidzących, ośrodków doskonalenia zawodowego oraz 
innych osób potencjalnie zainteresowanych udziałem w konferencji.
8) Od października do grudnia 2015 r. przeprowadziliśmy zajęcia prelekcyjno-warsztatowe w 
przedszkolach oraz placówkach oświatowych, w tym szkołach podstawowych, gimnazjalnych, licealnych 
na terenie Warszawy i Grudziądza.  Projekt, realizowany ze środków własnych, miał za zadanie 
zapoznać dzieci i młodzież z problematyką osób niepełnosprawnych wzrokowo.  
9) W dniu 22.12.2015 r. złożyliśmy do Urzędu m.s.t Warszawy wniosek o dofinansowanie projektu " Bez 
wzroku można też" w ramach zadania konkursowego Młodzi Obywatele Warszawy. 
10) W roku 2015 kontynuowaliśmy 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 
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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)

45000

30

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

naszych odbiorców.
11) W roku 2015 współpracowaliśmy ze środowiskiem akademickim konsultując tematykę prac 
magisterskich oraz wypełniając i rozpowszechniając ankiety studentów, służące jako materiał w 
pracach badawczo-naukowych. 
12) Zgodnie z obowiązującymi zasadami w dn. 30 marca 2015 r. przygotowaliśmy i wysłaliśmy 
elektronicznie do właściwego Urzędu Skarbowego: zeznanie  podatkowe CIT-8 za rok 2014 oraz 
sprawozdanie finansowe za rok 2014 do PFRON-u na potrzeby SODIR-u (System Obsługi Dofinansowań i 
Refundacji) 
13) Przez cały omawiany okres udzielaliśmy bezpośrednich, telefonicznych, głównie mailowych, porad z 
różnych dziedzin, najczęściej z obszarów edukacji, zdrowia i sprzętu rehabilitacyjnego.

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
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 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. Od marca do grudnia 
2015 roku w ramach 
projektu Tyfloserwis 
2015 publikowaliśmy 
na stronie 
www.trakt.org.pl 
artykuły z zakresu 
poradnictwa na rzecz 
osób 
niepełnosprawnych 
wzrokowo w 4 działach: 
Dział Rehabilitacyjny, 
Społeczno-Prawny, 
Nowe Technologie, 
Edukacyjny. 
2. udzielaliśmy porad 
związanych z 
niepełnosprawnością 
wzroku za 
pośrednictwem 
telefonu, internetu, 
rozmów bezpośrednich, 
poczty tradycyjnej, z 
dziedzin takich jak: 
profilaktyka i 
lecznictwo chorób oczu, 
rehabilitacja osób 
niewidomych i 
słabowidzących, 
zwłaszcza osób, które 
niedawno straciły 
wzrok , możliwości 
korzystania z różnych 
programów 
rehabilitacyjnych, 
orientacja przestrzenna 
i samodzielne 
poruszanie się, 
pozyskiwanie i 
korzystanie z psa 
przewodnika, ulgi 
komunikacyjne.

85.60.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W 2015 roku 
współpracowaliśmy ze 
środowiskiem 
akademickim (głównie 
pedagogiki specjalnej) 
konsultując tematykę 
prac licencjackich oraz 
magisterskich, 
wypełniając i 
rozpowszechniając 
ankiety studentów 
służące jako materiał w 
pracach naukowo-
badawczych. W 
szczególności 
konsultowaliśmy 
zagadnienia związane 
ze sposobem 
funkcjonowania osób z 
niepełnosprawnością 
wzroku w życiu 
codziennym oraz 
zawodowym. Ankiety 
zamieszczaliśmy na 
stronie Fundacji 
www.trakt.org.pl oraz 
rozsyłaliśmy w 
newsletterze Fundacji.

72.20.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

W 2015 roku 
realizowaliśmy projekt 
w ramach programu 
Obywatele dla 
Demokracji, Projekty 
Tematyczne, Edycja 3, 
Obszar tematyczny 
Przeciwdziałanie 
wykluczeniu, 
współfinansowanego ze 
środków Mechanizmu 
Finansowego 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Projekt 
realizowany był w 
partnerstwie z 
Instytutem Maszyn 
Matematycznych i 
Polskim Towarzystwem 
Informatycznym. 
Projekt dotyczył 
zwiększenia 
dostępności 
elektronicznych 
informacji, usług i 
narzędzi dla osób z 
dysfunkcjami wzroku, 
poprzez wzrost wiedzy i 
kompetencji wśród 
decydentów i twórców 
informatycznych 
rozwiązań publicznego 
zastosowania, wg. 
zasad dostępności 
wyspecyfikowanych w 
standardzie WCAG 2.0 
(Web Content 
Accessibility Guidelines)

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

W 2015 roku Odpłatne 
rozprowadzanie 
publikacji 
specjalistycznej 
wydanej przez Fundację 
Trakt w ramach 
programu Interwencje 
– Kultura publikacji 
"Żelazowa Wola. 
Miejsce urodzenia 
Fryderyka Chopina" w 
czarnodruku, w 
powiększonej czcionce 
dla osób 
słabowidzących, 
udostępnionej również 
na nośniku 
elektronicznym - płycie 
CD w formacie Daisy. 
Dodatkowo, integralną 
część publikacji 
stanowiły tyflompay, tj. 
barwno-wypukłe mapy 
dostępne dla osób 
słabowidzących i 
niewidomych, 
wyprodukowanych w 
technologii sitodruku 
wypukłego.

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

Druk: MPiPS 8
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 548,780.97 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 535,330.95 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 6,250.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 7,200.02 zł

130,126.94 zł

0.00 zł

0.00 zł

352,195.87 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 54,224.64 zł

0.00 zł

54,224.64 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 7,200.02 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 5,033.50 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 Druk publikacji w ramach projektu z Narodowego Centrum Kultury ,,Fryderyk Chopin dla 
niewidomych i słabowidzących". W ramach nieodpłatnej działalności statutowej fundacji.

5,033.50 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5,033.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 482,322.81 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 16,678.08 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 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: 526,514.93 zł 5,033.50 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

518,652.87 zł 5,033.50 zł

6,250.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

1,612.06 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 Druk publikacji do projektu ,,Fryderyk Chopin dla niewidomych i słabowidzących". 5,033.50 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

548,780.97 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)

12.0 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)

9.5 etatów

25.0 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 328,139.80 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

254,400.00 zł

254,400.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 73,739.80 zł

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

73,739.80 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 7,529.60 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 66,210.20 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)

2,243.94 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

25.00 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

20.00 osób

5.00 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

2,700.00 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
12.07.2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2016-07-12
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