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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. CHLUBNA Nr domu 88 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-051 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 510 10 99

Nr faksu 22 818 72 31 E-mail 
szansa@szansadlaniewidomych.org

Strona www www.szansadlaniewidomych.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-04-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01315430000000 6. Numer KRS 0000260011

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

Marek Kalbarczyk Prezes 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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Elżbieta Bednarek Przewodniczący RADY  
FUNDATORÓW

NIE

LEONORA BUZANSKA CZŁONEK  RADY  
FUNDATORÓW

NIE

RENATA  WARDECKA CZŁONEK RADY 
FUNDATORÓW

NIE

FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Tworzenie równych szans życiowych dla osób niepełnosprawnych,a w 
szczególności dla osób niewidomych (ON) i słabowidzących (OS) poprzez 
ich rehabilitacje zawodowa i adaptacje społeczną.
2. Działalność charytatywna na rzecz ON i OS-dzieci i osób dorosłych.
3. Promowanie edukacji,działalność oświatową prowadzoną na rzecz ON i 
OS uczniów i osób dorosłych.
4. Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji,rehabilitacji oraz 
kompleksowej pomocy
ON i OS,w tym prowadzenie działalności edukacyjnej,szkoleniowej dla 
bliskich i osób zawodowo zajmujących się pracą i współpracą z ON i OS.
5. Przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających ON i OS w zakresie 
edukacji,rehabilitacji,integracji społecznej.
6. Pomoc dzieciom i osobom dorosłym ON i OS w nauce i adaptacji do 
środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz 
integracji obu tych środowisk.
7. Promocja zatrudnienia,aktywizacji zawodowa ON i OS pozostających 
bez pracy lub zagrożonych utratą pracy.
8. Promowanie,wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki 
wśród ON i OS.
9. Promowanie,wspieranie rozwoju,upowszechnianie kultury 
fizycznej,rekreacji,sportu,turystyki wśród ON i OS.
10. Ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych.
11. Kształtowanie świadomości społecznej,opinii publicznej i 
popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych 
potrzeb,możliwości,sytuacji społecznej ON i OS oraz ich bliskich.
12. Reprezentowanie interesów środowiska ON i OS oraz ich bliskich.
13. Działalność ekspercka,inicjowanie badań naukowych w dziedzinie 
okulistyki,terapii widzenia,edukacji,rehabilitacji,ochrony zdrowia ON i OS.
14. Działalność na rzecz bliskich, opiekunów ON oraz wolontariuszy.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych i 
poradni specjalistycznych, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, 
turnusów specjalistycznych i ogólnousprawniających oraz innych form 
sezonowego wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji dla ON i OS, poza 
miejscem ich stałego pobytu. Organizowanie wystaw, prezentacji sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie 
oprogramowania skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym ON i 
OS. Organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz osób 
pracujących z nimi i świadczących na ich rzecz pomoc w różnych 
dziedzinach. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, 
sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń z udziałem profesjonalistów z 
różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji, techniki i terapii dla 
osób niepełnosprawnych oraz zaangażowanych w leczenie, rehabilitacje, 
edukacje i wszelka pomoc ON i OS. Inicjowanie, propagowanie i 
prowadzenie różnych form pomocy, samopomocy, poradnictwa, wymiany 
doświadczeń i informacji dla ON i OS, ich rodzin; inicjowanie, 
organizowanie i prowadzenie lokalnych, środowiskowych grup wsparcia 
dla rodzin i grup samopomocy. Organizowanie szkoleń dla osób 
niepełnosprawnych oraz osób pracujących z nimi i świadczących na ich 
rzecz pomoc w różnych dziedzinach. Opracowywanie raportów o sytuacji 
społecznej ON i OS oraz ich rodzin. Organizacje spotkań, zebrań, szkoleń, 
zjazdów, wyjazdów, prelekcji, konferencji, wykładów, dyskusji. 
Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, 
seminariów, kursów, szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych 
dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji, techniki i terapii dla osób 
niepełnosprawnych oraz zaangażowanych w leczenie, rehabilitacje, 
edukacje i wszelka pomoc ON i OS. Prowadzenie poradnictwa 
skierowanego do osób niepełnosprawnych, ich rodzin, a także osób 
pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Działalność dokumentacyjna i 
wydawnicza, a zwłaszcza gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i 
wydawanie wszelkich publikacji dotyczących problematyki ON i OS, w tym 
opracowywanie i rozpowszechnianie poradników, a także gromadzenie 
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wszelkiej dokumentacji, w tym również filmowej i fotograficznej związanej 
z realizacja celów statutowych. Prowadzenie banku informacji o ON i OS 
oraz o formach dostępnej pomocy dla tej grupy niepełnosprawnych. 
Wspieranie badan naukowych i prac projektowych dotyczących 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Inicjowanie i wprowadzanie 
nowoczesnych metod rehabilitacji i edukacji. Promowanie metod terapii, 
edukacji, wychowania, rehabilitacji ON i OS, w oparciu o własne 
doświadczenia. Udzielanie pomocy oraz prowadzenie poradnictwa dla ON 
i OS w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo 
pracy dla ON i OS. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o 
zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym dla ON i OS, ich rodzin i 
opiekunów, a także prowadzenie innych form usprawniania fizycznego ON 
i OS. Organizowanie wystaw, festynów, konkursów i innych imprez 
kulturalnych dla osób niepełnosprawnych lub z ich udziałem. 
Organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych 
imprez integracyjnych. Współdziałanie z organami władzy, organami 
administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i 
osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi w kraju i za granica we 
wszystkich formach dozwolonych prawem służące celom statutowym 
fundacji. Współprace ze środkami społecznego przekazu w zakresie 
upowszechnienia wiedzy na temat potrzeb ON i OS oraz ich sytuacji 
życiowej, zawodowej i społecznej. Wspieranie (m. in. informacyjnie, 
szkoleniowe) innych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych, a w szczególności ON i OS. Organizowanie 
działalności charytatywnej, akcji społecznych i zbiórek publicznych na 
rzecz ON i OS. Popieranie i wprowadzanie w życie idei integracji osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie. Podejmowanie działań mających 
na celu zapobieganie izolowaniu niepełnosprawnych w społeczeństwie, 
ochrony praw, działalności na rzecz przestrzegania prawa osób 
niepełnosprawnych, w tym ON i OS. Reprezentowanie interesów 
środowiska niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin. Propagowanie 
działalności fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Konferencja „REHA FOR THE BLIND IN POLAND” - jesteśmy inicjatorem największej cyklicznej imprezy w Europie Wschodniej 
oraz Środkowej i stajemy się promotorem idei rehabilitacji oraz aktywizacji osób z dysfunkcją wzroku. Dotychczas zrealizowano 
16 edycji, w ostatnich 2 latach edycje XV i XVI. Jest to wydarzenie, któremu od lat patronuje m.in. Pierwsza Dama.

REHA to także atrakcje, takie jak:

• Panele dyskusyjne, 
• Konkursy i turnieje sportowe tj: Strzelectwo bezwzrokowe,  Ping- pong
• Turniej gier planszowych
• Koncerty pod hasłem „Łączy nas muzyka”
• Uroczysta Msza Święta
2. Wydanie dla niewidomych książki "Epilogi przywracające nadzieję" autorstwa Marka Kalbarczyka i Małgorzaty Sulikowskiej. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nr umowy: 08608/17/FPK/IK. Wprowadzenie na rynek wydawniczy książki 
"Epilogi przywracające nadzieję" i wydanie jej w wersji dla  niewidomych (brajlowskiej).
3. Wydanie dla niewidomych książki Normana Daviesa "Biały orzeł, czerwona gwiazda.
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920" Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nr umowy 08612/17/FPK/IK. Wydanie  
książki Normana Daviesa "Biały orzeł, czerwona gwiazda.
4. Wydanie dla niewidomych książki "Epilogi przywracające nadzieję" autorstwa Marka Kalbarczyka i Małgorzaty Sulikowskiej. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nr umowy: 08608/17/FPK/IK. Wprowadzenie na rynek wydawniczy książki 
"Epilogi przywracające nadzieję" i wydanie jej w wersji dla  niewidomych (brajlowskiej).
5. „Dotyk Solidarności - historia wielkiego sukcesu wszystkich Polaków, a zwłaszcza
Niewidomych” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nr umowy: 08617/17/FPK/IK Wydanie  książki Marka 
Kalbarczyka "Dotyk Solidarności" w wersji brajlowskiej, czarnodrukowej i transparentnej
6. "Kościół, naród, człowiek, czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX w." – książka
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J. Żaryna dostępna dla niewidomych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nr umowy: 11052/18/FPK/IK. Wydanie 
książki w wersji brajlowskiej.
7. "Ich Trzecie Oko" – nowa książka Marka Kalbarczyka dostępna dla niewidomych
i widzących. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nr umowy: 11050/18/FPK/IK. Wydanie książki w wersji 
brajlowskiej i czarnodrukowej.
7. „Jan Karski - wybitny dyplomata, honorowy obywatel i świadek nadziei ” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nr 
umowy: Wydanie książki w wersji brajlowskiej i czarnodrukowej.
8. Biblioteki otwarte dla wszystkich - szkolenia dla bibliotekarzy z obsługi niepełnosprawnego czytelnika i promocji. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nr umowy: 09859/18/FPK/IK. Szkolenie dla 2018 pracowników bibliotek z 
całej Polski z zakresu specyfiki różnych niepełnosprawności, sposobu obsługi osób niepełnosprawnych oraz obsługi sprzętu, 
który pomaga niepełnosprawnym korzystać ze zbiorów bibliotecznych.
9. "Widzę dotykiem" - kampania promująca czytelnictwo w brajlu. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nr umowy: 
08343/18/FPK/IK. Projekt promował rolę czytelnictwa jako formy rehabilitacji, integracji i aktywizacji społecznej, zapobiegał 
wtórnemu analfabetyzmowi osób niewidomych, który jest spowodowany niską dostępnością wydawnictw brajlowskich.

10. „Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim” - projekt dofinansowany w ramach RPO Woj. Podlaskiego na 
lata 2014-2020. Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą 
o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
11. „365 dni w zasięgu ręki- tyflokalendarz dla niewidomych i niedowidzących mieszkańców województwa podlaskiego na rok 
2019” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ze środków PFRON). Nr umowy: PS. 20.2018 z dnia 19 lipca 2018. Wydruk 
kalendarzy w druku transaprentnym z tyflografikami zabytków województwa podlaskiego.

12. „Tyfloświat –życie społeczne pełne samodzielności niewidomych” Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Nr 
umowy 79/R/18. Organizacja szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii, w tym posługiwanie się materiałami 
tyflograficznymi oraz warsztatów kulinarnych  dla 10  osób  niewidomych i niedowidzących z województwa świętokrzyskiego. 

13. „Czarujące motocyklowe podróże w świętokrzyskim ” Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Organizacja 
trzydniowego rajdu motocyklowego dla osób niewidomych i niedowidzących z województwa świętokrzyskiego  oraz 
wyposażenie niewidomych i niedowidzących uczestników zadania w tyflomapy – wypukłe mapy przedstawiające wybrane 
miejsca.

14. „Sprawny senior – technologia w drodze do aktywnego życia ” Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Nr 
umowy: 96/PS/18. Zadanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu nowoczesnych technologii dla 15 seniorów z 
dysfunkcją wzroku z województwa świętokrzyskiego. Seniorzy zostali również wyposażeni w drobne zestawy rehabilitacyjne.

15. „Dążenie do samodzielności poprzez doskonalenie społecznych umiejętności niewidomych i słabowidzących mieszkańców 
województwa lubuskiego” Zarząd Województwa Lubuskiego. Nr umowy: ROPS.IV. 91.15.2018/I Szkolenia indywidualne i 
grupowe dla mieszkańców województwa lubuskiego. Zadanie polegało na  podniesieniu poziomu samodzielności poprzez 
doskonalenie umiejętności społecznych niewidomych i słabowidzących mieszkańców województwa lubuskiego. Zajęcia 
indywidualne pozwoliły na zdobywanie i doskonalenie swoich umiejętności w asyście wyspecjalizowanego w danym zakresie 
trenera w dwóch obszarach- tyfloinformatyka i orientacja przestrzenna.

16. „Cztery Łapy - panel rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Rzeszowa ” Gmina Miasta Rzeszów. Nr 
umowy: 15/2018 Projekt zakłada zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych z kynoterapii oraz panel ćwiczeń w oparciu o gry i 
zabawy skierowane do niepełnosprawnych dzieci.

17. „Zobacz, jak to jest być niewidomym” Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Nr umowy: 
ROPS/52/2018. Całodniowy otwarty trening Blind Footballu połączone z Gabinetem dotyku i dźwięku oraz warsztaty Blind 
Footballu podczas lekcji wychowania fizycznego w dwóch szkołach na terenie miasta Szczecin.

18. „Otwórz oczy - zobacz więcej! - II edycja ” Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Nr umowy: 
ROPS/31/2018. Seminaria w zakresie projektowania uniwersalnego dla radnych, urzędników jednostek samorządu 
terytorialnego oraz wojewódzkiej i powiatowych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

19. „Niewidomy kolega? Mój dobry przyjaciel, a ja już wiem jak mu pomagać. ” Samorząd Województwa Opolskiego ze środków 
PFRON, nr umowy: IPS.AJ.4021-15/18. warsztaty dla dzieci klas I-III szkół podstawowych i przedszkolaków z terenu Miasta 
Opola i miast powiatowych woj. opolskiego.

20. „Pozyskanie środków na realizację zadania pod nazwą : Niewidomy kolega? Mój dobry przyjaciel, a ja już wiem jak mu 
pomagać. Warsztaty dla przedszkolaków i uczniów. ” Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Nr umowy: 
BDO.614.7.8.2018. Warsztaty dla dzieci klas I-III szkół podstawowych i przedszkolaków z terenu Miasta Opola i miast 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

25000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

powiatowych woj. opolskiego.

21. „Sercem widzę więcej - debiutancka płyta Daniela Rupińskiego ” Urząd Miasta Olsztyna. Nr umowy: 96/KZ.524.9.2.2018. 
Nagranie debiutanckiej  płyty podopiecznego Fundacji

22. „Tyfloprzewodnik - atrakcje turystyczne Warmii i Mazur dostępne dla wszystkich ” Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Nr umowy: TS-II. 614.3.2018. Wykonanie przewodnika po największych atrakcjach 
turystycznych Warmii i Mazur.

23. „Virtualna Warszawa w Paluszku - Szkolenia z obsługi smartfonów oraz aplikacji Virtualna Warszawa. ” Urząd Miasta 
Stołecznego Warszawy. Nr umowy: PS/B/VI/ 3/3/325/2017-2018. Podniesiono poziom wiedzy beneficjentów zadania z zakresu 
obsługi smartfonów opartych o systemy iOS oraz Android. Zmniejszono bariery, z którymi spotykają się beneficjenci w ramach 
uczestnictwa w życiu społecznym i korzystaniu z nowych technologii. Zwiększono dostępność do wiedzy dzięki wykorzystaniu 
nowych technologii. Promocja aplikacji Virtualna Warszawa wśród niewidomych i słabowidzących uczestników projektu oraz 
mieszkańców Warszawy. Ukazanie wizerunku osób niewidomych jako osób niewiele różniących się od pełnosprawnych 
użytkowników nowych technologii.

24. „Podaj rękę osobie niewidomej - integracja poprzez nowoczesną edukację ” ROPS. Nr umowy: U29/ROPS/2018. Warsztaty 
dla dzieci w klasach II i III SP z os. niewidomą i 2 tyflospecjalistami nt. co zrobić jak spotkamy osobę niewidomą? Szkoły biorąca 
udział w projekcie dostawały materiały: gry dla ON, plakaty, książki brajlowskie, ulotki, kalkulatory celem dalszego 
wykorzystania wśród uczniów.

25. „Dolny Śląsk Bliski Niewidomym” Urząd Marszałkowski. Nr umowy: DS.-N/136/2018. Trzy jednodniowe wycieczki z osobami 
niewidomymi oraz słabowidzącymi. 

26. „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie 
mazowieckim” Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych / Marszałek Województwa Mazowieckiego (środki UE). 
Nr umowy: RPMA.09.01.00-14-9718/17-00. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w 
województwie mazowieckim - 100 mieszkańców województwa. Wsparcie obejmuje diagnozę sytuacji, warsztaty 
tyfloinformatyczne, wsparcie psychologa, coacha, tyflopedagoga, kursy i staże zawodowe, wsparcie w podjęciu zatrudnienia.
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

INICJOWANIE, PROPAGOWANIE I PROWADZENIE 
RÓZNYCH FORM POMOCY, SAMOPOMOCY, 
PORADNICTWA, WYMIANY DOSWIADCZEN I 
INFORMACJI DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZACYCH, ICH RODZIN; INICJOWANIE, 
ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE LOKALNYCH, 
SRODOWISKOWYCH GRUP WSPARCIA DLA 
RODZIN I GRUP SAMOPOMOCY, Działania 
Fundacji zmierzały do: 1. tworzenia równych 
szans życiowych dla osób niepełnosprawnych, a 
w szczególności dla osób niewidomych i 
słabowidzących poprzez ich rehabilitację 
zawodową i adaptację społeczną, 2. działalność 
charytatywna na rzecz osób niewidomych i 
słabowidzących - dzieci i osób dorosłych, 3. 
promowanie edukacji, działalność oświatowa 
prowadzona na rzecz niewidomych i 
słabowidzących uczniów i osób dorosłych, 4. 
upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, 
rehabilitacji oraz kompleksowej pomocy 
osobom niewidomym i słabowidzącym, w tym 
prowadzenie działalności edukacyjnej, 
szkoleniowej dla bliskich i osób zawodowo 
zajmujących się pracą i współpracą z 
niewidomymi i słabowidzącymi

88.99.Z 6 341,20 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

ORGANIZOWANIE SZKOLEN DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB 
PRACUJACYCH Z NIMI I SWIADCZACYCH NA ICH 
RZECZ POMOC W RÓZNYCH DZIEDZINACH. 
Przygotowywanie i kształcenie kadr 
pomagających osobom niewidomym i 
słabowidzącym w zakresie edukacji, rehabilitacji, 
integracji społecznej, A. pomoc dzieciom i 
osobom dorosłym niewidomym i słabowidzącym 
w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych 
rówieśników oraz podejmowanie działań na 
rzecz integracji obu tych środowisk, B. promocja 
zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób 
niewidomych i słabowidzących pozostających 
bez pracy lub zagrożonych utratą pracy, C. 
promowanie, wspieranie rozwoju i 
upowszechnianie kultury i sztuki wśród osób 
niewidomych i słabowidzących, D. promowanie, 
wspieranie rozwoju, upowszechnianie kultury 
fizycznej, rekreacji, sportu, turystyki wśród osób 
niewidomych i słabowidzących, E. ochrona 
praw, działalność na rzecz przestrzegania praw 
osób niepełnosprawnych, F. kształtowanie 
świadomości społecznej, opinii publicznej i 
popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych 
potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej osób 
niewidomych i słabowidzących oraz ich bliskich.

85.60.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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 zysków i strat) 4 616 987,30 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 775 395,40 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 311 151,90 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 530 440,00 zł

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

INICJOWANIE I WPROWADZANIE 
NOWOCZESNYCH METOD REHABILITACJI I 
EDUKACJI, Organizowanie i prowadzenie 
niepublicznych placówek edukacyjnych i poradni 
specjalistycznych, Inicjowanie, propagowanie i 
prowadzenie różnych form pomocy, 
samopomocy, poradnictwa, wymiany 
doświadczeń i informacji dla osób niewidomych 
i słabowidzących, ich bliskich; inicjowanie, 
organizowanie i prowadzenie lokalnych 
środowiskowych grup wsparcia (usunięte: dla 
rodzin i grup samopomocy), Organizowanie 
szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz osób 
pracujących z nimi i świadczących na ich rzecz 
pomoc w różnych dziedzinach, Opracowywanie 
raportów o sytuacji społecznej osób 
niewidomych i słabowidzących oraz ich bliskich.

99.94.Z 0,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 311 151,90 zł

2.4. Z innych źródeł 530 440,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 341,20 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 rehabilitacja społeczna i zawodowa inwalidów wzroku 6 341,20 zł

1 rehabilitacja społeczna i zawodowa inwalidów wzroku 6 341,20 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6 341,20 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 769 054,20 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 483 912,05 zł

2 285 142,15 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

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

311 151,90 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO 8



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -657 213,16 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 311 151,90 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 616 669,09 zł 6 341,20 zł

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

4 432 608,56 zł 6 341,20 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

173 612,93 zł

10 447,60 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 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 311 151,90 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

71 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

44,00 etatów

214 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

475 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

25 osób

450 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 801 623,34 zł

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

2 801 623,34 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

5 027,57 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 159,10 zł

0 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) 

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 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 568 927,82 zł

1 556 913,35 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 12 014,47 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 232 695,52 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 801 623,34 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

5 027,57 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

najwyższe wynagrodzenie wypłacone w jednym miesiącu 
dotyczyło wielomiesięcznego projektu - trwającego cały rok

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 VIRTUALNA WARSZAWA W 
PALUSZKU

REHABILITACJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA 332 030,00 zł

2 „Trampolina do kariery - 
aktywizacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnością wzroku 
w województwie 
mazowieckim”

REHABILITACJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO

192 768,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

34 020,00 zł

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

1 Konferencja „REHA FOR THE 
BLIND IN POLAND”

REHABILITACJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PFRON 620 656,80 zł

2 HELP MIESIĘCZNIK 2018 REHABILITACJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PFRON 364 663,60 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 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

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

M. KALBARCZYK Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 PFRON 4

2 NIEZALEŻNY BIEGŁY REWIDENT 4

3 NR 2018-2019 REHABILITACJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PFRON 787 631,87 zł

2019-07-15
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