
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-05

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

Izabela Wasilewska 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)

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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

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

Agnieszka Mikołajewska Rada Fundacji TAK

Marek Faderewski Rada Fundacji TAK

Ryszard Stefan Kowalik Rada Fundacji TAK

Paweł Czarnecki Rada Fundacji TAK

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Dn. 9 stycznia 2017 r. złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o 
realizację projektu „Atlas administracyjny Polski dla niewidomych i słabowidzących” w ramach 
programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017, Priorytetu 3-go. Dn. 10 lutego 2017 r. opublikowana 
została lista projektów zakwalifikowanych w pierwszym etapie oceny jako spełniające wymogi formalne. 
Złożony przez nas ww. wniosek został odrzucony. W ocenie komisji konkursowej cele projektu nie były 
zgodne ze statutem naszej organizacji. Od oceny tej odwołaliśmy się skutecznie w dn. 17 lutego 2017. 
Dn. 21 kwietnia opublikowane zostały ostateczne wyniki konkursu FIO 2017. Projekt Atlas 
administracyjny Polski, mimo pozytywnej oceny formalnej oraz merytorycznej, nie otrzymał 
dofinansowania.  

2. Dn. 15 lutego 2017 r. opublikowana została lista dofinansowanych projektów, składanych do dn. 19 
grudnia 2016 r., w ramach programu „Młodzi zdolni obywatele zmieniający Warszawę” , realizowanego 
przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Złożony przez nas projekt „Warszawa niepełnosprawnym – 
niepełnosprawni o Warszawie” otrzymał pozytywną ocenę oraz dofinansowanie w łącznej wysokości 
8340,00 zł. Umowa na realizację projektu została podpisana w dn. 17 marca 2017 roku. Projekt 
realizowany był w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.  

3. Dn. 5 marca 2017 r. złożyliśmy wniosek do Muzeum Historii Polski o dofinansowanie projektów 
„Polskie powstania narodowe – Atlas dla niewidomych i słabowidzących” oraz „Najważniejsze polskie 
bitwy – Atlas dla niewidomych i słabowidzących” w ramach IX edycji programu Patriotyzm Jutra. W dn. 
20 kwietnia 2017 r. grantodawca opublikował listę projektów dofinansowanych oraz 
niedofinansowanych, zgodnie z którymi projekt „Polskie powstania narodowe” otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 56 000,00 zł, projekt zaś „Najważniejsze polskie bitwy”, mimo pozytywnej 
oceny merytorycznej, dofinansowania nie otrzymał. Projekt ten realizowany był w okresie od 1 maja 
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2017 r. do 30 listopada 2017 r.  

4. Dn. 26 marca 2017 r. złożyliśmy do Narodowego Centrum Kultury wniosek o dofinansowanie zadania 
„W kolor słowa ujęty mój czas. Niewidomi w polskiej kulturze ” w ramach programu Kultura-Interwencje 
2017. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

5. Dn. 31 marca 2017 r. złożyliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o 
dofinansowanie trzech następujących projektów w ramach programu „Ochrona dziedzictwa 
kulturowego za granicą”:
- „Atlas Kresów Wschodnich – na wschód od Bugu” dla niewidomych i słabowidzących”. 
- „Wilno – plan Starego Miasta” dla niewidomych i słabowidzących
- „ Lwów – plan Starego Miasta” niewidomych i słabowidzących.
 Zgodnie z wynikami, opublikowanymi w dniu 14 czerwca 2017 roku tylko jeden wniosek, tj. „Wilno – 
plan Starego Miasta” dla niewidomych i słabowidzących otrzymał dofinansowanie w wysokości 67 
200,00 zł, z czego 50 000,00 zł na rok 2017 oraz 17 200,00 zł na rok 2018.  
Projekt ten realizowany jest w trybie 13-miesięcznym, od 01.06.2017 r. do 30.06.2018 r. Dodatkowo 
Fundacja złożyła do Fundacji KGHM Polska Miedź wniosek o częściowe sfinansowanie wkładu własnego 
w ramach projektu Wilno na kwotę 11 300,00 zł. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony przez 
Zarząd Fundacji KGHM. 

6. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w dn. 30 marca 2017 r. przygotowaliśmy oraz wysłaliśmy 
elektronicznie do właściwego Urzędu Skarbowego: zeznanie  podatkowe CIT-8 za rok 2016. Ponadto w 
dn. 29 kwietnia 2017 r. złożyliśmy sprawozdanie SOF-5 do Głównego Urzędu Statystycznego.

7. Dn. 24 kwietnia 2017 r. złożyliśmy wniosek do PFRON-u o realizację projektu „Tyfloserwis 2017 – 
Internetowy Serwis Informacyjno-Poradniczy” w ramach programu „Aktywność i wiedza”. Projekt został 
pozytywnie oceniony oraz otrzymał dofinansowanie w wysokości 53 975,00 zł. Umowa na jego 
realizację podpisana została przez Zarząd Fundacji w dn. 14.09.2017 r. Projekt został zrealizowany w 
okresie od 02.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

8. Dn. 14 czerwca 2017 r., w ramach konkursu „Młodzi, zdolni warszawiacy podnoszą swoje    
kompetencje” organizowanego przez Biuro Edukacji Urzędu m.s.t Warszawy złożyliśmy dwa wnioski o 
dofinansowanie „Bezpieczny niewidomy” oraz „Cyfryzacja – szansą dla osób z dysfunkcją wzroku”. Oba 
wnioski przeszły pozytywną weryfikację formalną, dofinansowania jednak nie otrzymały. 

9. Pod koniec września 2017 r. złożony został wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Droga do integracji 
samodzielności osób niewidomych i słabowidzących” w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie 
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego. Na dzień 31.12.2017 r. nie opublikowana 
została lista projektów dofinansowanych w ramach powyższego programu.

10.  Dn. 11.10. 2017 r. PFRON ogłosił nabór wniosków do konkursu „Samodzielni i skuteczni, 
4/2017”.Fundacja w ramach powyższego naboru złożyła 3 wnioski:
- TYFLOSERWIS 2018 – 2021 - INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNO-PORADNICZY
- „W kolor słowa ujęty mój czas. Niewidomi w polskiej kulturze ”
- „Bądźmy razem – niewidomi i widzący”.  Na dzień 31.12.2017 r. PFRON nie opublikował wyników 
powyższego konkursu.    

11. Prowadziliśmy promocję Fundacji na naszym profilu Facebook oraz drogą newsletter, które służyły 
przekazywaniu informacji o różnych działaniach prowadzonych przez Fundację.

12. Od stycznia do końca kwietnia bieżącego roku Fundacja przeprowadziła kampanię 1 % podatku, w 
ramach, której podjęto następujące działania:
•  na drodze współpracy z firmą PiTax.pl, producentem oprogramowania księgowego,  otrzymaliśmy  
profesjonalny program do rozliczeń podatku, dedykowany Fundacji „TRAKT”. Program wraz prezentacją 
naszej działalności i zachętą do przekazania nam 1% podatku zamieściliśmy na stronie internetowej 
Fundacji. Korzystanie z programu było nieodpłatne dla użytkowników strony
•  nawiązaliśmy współpracę z biurami rachunkowymi w Warszawie, które zadeklarowały wpisywanie 
naszego numeru KRS w zeznaniach podatkowych osób, które wyrażą na to zgodę
•  apel o  przekazanie nam 1% podatku wraz z informacją o darmowym programie do rozliczeń PiTax.pl 
dostępnym na stronie Fundacji, rozesłaliśmy drogą mailową do około 300 sympatyków i 
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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

3

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

współpracowników Fundacji
• Zachętę do przekazania nam 1% podatku umieściliśmy na naszym profilu Facebook, który ma około 
1000 użytkowników 
• z kampanią 1% podatku dotarliśmy też do osób prywatnych poprzez wręczenie im ulotek fundacyjnych 
z numerem KRS.
• na ogólnopolskim portalu ngo.pl prezentujemy profil naszej organizacji
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, 
pedagogicznego, 
edukacyjnego, prawnego, 
socjalnego, rodzinnego, 
psychologicznego i z 
innych dziedzin, w 
szczególności: 1. Od 
stycznia do grudnia 2017 
roku w ramach projektu 
Tyfloserwis 2017- 
Internetowy Serwis 
Informacyjno- Poradniczy 
publikowaliśmy na stronie 
www.trakt.org.pl artykuły 
z zakresu poradnictwa na 
rzecz osób 
niepełnosprawnych 
wzrokowo w 7 Działach: 
Dział Rehabilitacyjny, 
Społeczno-Prawny, Nowe 
Technologie, Edukacyjny, 
Dzieje się, Kulturalny, 
Sportowo-Turystyczny 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.
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.

85.60.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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Sprzedaż publikacji 
wydanych przez 
Fundację.
Sprzedaż obejmowała 
między innymi:
- specjalistyczno- 
tematyczne publikacje 
tyflokartograficzne 
zawierające  plansze, 
książki z komentarzem 
do opracowanych map 
oraz skrótniki 
brajlowskie;
- naukowe publikacje o 
alfabecie brajla, jego 
historii oraz sposobach 
praktycznej nauki
- publikacje 
dedykowane otoczeniu 
osób 
niepełnosprawnych 
wzrokowo - rodzicom, 
opiekunom, 
nauczycielom, które 
chciałyby przygotować 
dzieci oraz młodzież 
niewidomą/niedowidzą
ca do nauki brajla, itp.

72.20.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W 2017 roku 
zrealizowaliśmy projekt 
"Polskie powstania 
narodowe- Atlas dla 
niewidomych i 
słabowidzących", 
dedykowany głównie 
niepełnosprawnym 
uczniom ze szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych oraz 
średnich. Atlas stanowił 
kontynuację wydawnictwa 
"Atlasu historycznego 
Polski dla niewidomych i 
słabowidzacych". 
Wydawnictwo stanowi 
zestaw barwnych plansz 
dotykowych w formacie 
A3 opisujących 
zagadnienia polskich 
powstań narodowych. Do 
Atlasu dołączona jest 
książeczka brajlowska z 
objaśnieniami skrótów 
brajlowskich. Nakład - 160 
kompletów.

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 538 238,92 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 534 890,10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 345,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 3,82 zł

0,00 zł

306 382,35 zł

0,00 zł

167 533,33 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 56 905,00 zł

0,00 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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3 671,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 473 915,68 zł
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53 410,00 zł

150,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 345,00 zł

2.4. Z innych źródeł 3 746,34 zł

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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -2 793,17 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -155,00 zł

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 3 671,90 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

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: 542 760,12 zł 3 671,90 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

537 683,27 zł 3 671,90 zł

3 500,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 576,85 zł 0,00 zł

1 częściowe sfinansowanie opracowania dotykowej formy zapisu map historycznych czytelnych 
dotykiem i uszkodzonym wzrokiem

3 671,90 zł

1 opłacenie części wkładu własnego projektu pn.: Atlas historyczny Polski dla osób niewidomych i 
słabowidzących. Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu 
"Patriotyzm jutra"

3 671,90 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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: z niektórych opłat 
pocztowych - wysyłka dla osób ociemniałych

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.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

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)

11,1 etatów

38,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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 416 320,70 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

358 896,83 zł

358 896,83 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 57 423,87 zł

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

416 320,70 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3 500,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 412 820,70 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)

688,03 zł

2,00 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  OKw 
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

2,00 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)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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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)

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

1 "Warszawa 
niepełnosprawnym - 
niepełnosprawni o 
Warszawie"

Celem - promocja postaw 
tolerancji oraz zwiększanie 
świadomości osób widzących 
nt.codziennego funkcjonowania 
osób niepełn. 
wzrokowo.Spotkania 
prelekcyjno-warsztatowe w 
placówkach oświatowych 
przedstawicieli Fundacji 
„TRAKT” z uczniami przebiegały 
w 4 modułach. Były 
inspirowane mapami barwno-
wypukłymi wydanymi przez 
„Trakt”:

Urząd m.st. Warszawa 8 333,56 zł

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

2 275,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (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)

X. Informacje uzupełniające

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Tyfloserwis 2017 -
Internetowy Serwis
Informacyjno - Poradniczy

Celem projektu jest 
zapewnienie osobom z 
uszkodzonym wzrokiem 
wygodnego dostępu do 
aktualnych informacji im
dedykowanych z zakresu 
tematyki społeczno- prawnej, 
edukacyjnej, rehabilitacyjnej, 
turystyki i sportu, kultury oraz
nowych technologii. Dostęp do 
wiadomości przyczyni się do 
wzrostu świadomości tych osób 
podnosząc ich
kompetencje oraz zwiększając 
samodzielność.

PFRON 53 199,77 zł

2 Atlas historyczny Polski dla 
osób niewidomych i 
słabowidzących

Celem projektu - wydanie 
środka dydaktycznego dla osób 
niewidomych i słabowidzących 
składającego się z zestawu 
barwnych plansz dotykowych w
formacie A3 opisujących 
zagadnienia Polski pierwszych 
Piastów po współczesność. 
Dodatkowo
została przygotowana 
książeczka z objaśnieniami 
skrótów brajlowskich oraz 
publikacja z opisem tyflomap i 
sposobem
czytania poszczególnych plansz 
opracowana w powiększonym 
druku i w formacie daisy. 
Nakład publikacji to 160 
kompletów

Muzeum Historii Polski w Warszawie 56 000,00 zł

3 "Wilno plan Starego Miasta" 
dla niewidomych i 
słabowidzących

Celem zadania - wydanie 
publikacji tyflologiczno-
turystycznej dla osób z 
dysfunkcja wzroku. Na kilku 
planszach dotykowych znajduje 
się obszar Starego Miasta z 
siecią ulic oraz obiektami 
ważnymi dla wielokulturowej 
historii tego miasta, i które 
zostały opisane w publikacji w 
powiększonym druku.

MKiDN 50 000,00 zł

Druk: MPiPS 14



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 - Prezes Fundacji
26.06.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 15


