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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-07-15

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 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

2006-07-06

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

Malwina Wysocka-Dziuba Prezes Zarządu NIE

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

Leonora Bużańska
Renata Wardecka
Barbara Sadomska

Członek Rady 
Fundatorów

TAK

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 i słabowidzących poprzez ich 
rehabilitację zawodową i adaptację społeczną.
2. Działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.
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 rodzin i osób 
zawodowo zajmujących się pracą i współpracą z niewidomymi i 
słabowidzącymi.
5. Przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom 
niewidomym i słabowidzącym w zakresie edukacji, rehabilitacji, integracji 
społecznej.
6. Pomoc dzieciom, osobom niewidomym i słabowidzącym w nauce i 
adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz podejmowanie 
działań na rzecz integracji obu tych środowisk.
7. Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niewidomych i 
słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy.
8. Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki 
wśród osób niewidomych i słabowidzących.
9. Promowanie, wspieranie rozwoju, upowszechnianie kultury fizycznej, 
rekreacji, sportu, turystyki wśród osób niewidomych i słabowidzących.
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 osób niewidomych i słabowidzących oraz ich rodzin.
12. Reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i 
słabowidzących oraz ich rodzin.
13. Działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie 
oceny, terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia osób 
niewidomych i słabowidzących.
14. Działalność na rzecz rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz 
wolontariuszy.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele statutowe Fundacja realizuje przez:
Organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych i 
poradni specjalistycznych.
Inicjowanie, propagowanie i prowadzenie różnych form pomocy, 
samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla os. 
niewidomych i słabowidzących, ich rodzin; inicjowanie, organizowanie i 
prowadzenie lokalnych, środowiskowych grup wsparcia dla rodzin i grup 
samopomocy.
Organizowanie szkoleń dla os. 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.
Organizację 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 os. 
niepełnosprawnych oraz zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, 
edukację i wszelką pomoc ON i OS.
Prowadzenie poradnictwa skierowanego do os. niepełnosprawnych, ich 
rodzin, a także osób pracujących z os. niepełnosprawnymi.
Działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, 
opracowywanie, udostępnianie i wydawanie wszelkich publikacji 
dotyczących problematyki ON i OS, w tym opracowywanie i 
rozpowszechnianie poradników, a także gromadzenie wszelkiej 
dokumentacji, w tym również filmowej i fotograficznej związanej z 
realizacją celów statutowych.
Prowadzenie banku informacji o OS i ON oraz o formach dostępnej 
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pomocy dla tej grupy niepełnosprawnych.
Wspieranie badań naukowych i prac projektowych dotyczących 
rehabilitacji os. 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 os. 
niewidomych i słabowidzących.
Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów specjalistycznych i 
ogólnousprawniających oraz innych form sezonowego wypoczynku, 
rekreacji, rehabilitacji dla ON i OS, poza miejscem ich stałego pobytu.
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 os. niepełnosprawnych lub z ich udziałem.
Organizowanie wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz 
najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie oprogramowania 
skierowanych do os. niepełnosprawnych, w tym ON i OS.
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 granicą we wszystkich formach 
dozwolonych prawem służące celom statutowym Fundacji.
Współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie 
upowszechnienia wiedzy na temat potrzeb ON i OS oraz ich sytuacji 
życiowej, zawodowej i społecznej.
Wspieranie (m.in. informacyjne, szkoleniowe) innych organizacji 
pozarządowych działających na rzecz os. niepełnosprawnych, a w 
szczególności niewidomych i słabowidzących.
Organizowanie działalności charytatywnej, akcji społecznych i zbiórek 
publicznych na rzecz ON i OS.
Popieranie i wprowadzanie w życie idei integracji os. niepełnosprawnych w 
społeczeństwie.
Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie izolowaniu 
niepełnosprawnych w społeczeństwie, ochrony praw, działalności na rzecz 
przestrzegania prawa os. 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

Główne działania podjęte przez Fundację w 2019 r.:
1. Tytuł projektu: „Droga do samodzielności! Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcjami wzroku ” 
Numer umowy: ZZO/000664/07/D
Projekt realizowany w 15 województwach, współfinansowany ze środków PFRON
Kierunek pomocy: 2. Zwiększanie samodzielności osób niepełnosprawnych. Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w placówce 
(rehabilitacja ciągła)
Okres realizacji: 01.04.2019 - 31.03.2021

2. Tytuł projektu: „Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Wszystkich Niepełnosprawnych – REHA FOR THE BLIND® 
IN POLAND 2019.” 
Numer umowy: ZZO/000654/07/D
Projekt ogólnopolski, współfinansowany ze środków PFRON
Wydarzenie skierowane do środowiska osób niewidomych, słabowidzących i ich bliskich z całego kraju, składające się z 
następujących elementów:

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-07-15 3



- 16 spotkań wojewódzkich w formie konferencji merytorycznych dla środowiska, połączonych z otwartym piknikiem 
integracyjnym dla wszystkich chętnych
- Ogólnopolski Konkurs IDOL, poprzedzony eliminacjami regionalnymi
- Ogólnopolska promocja Konferencji i idei nowoczesnej rehabilitacji
- Wydarzenie centralne w Warszawie, które obejmie merytoryczne prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty i zajęcia 
rehabilitacyjne, wystawy, konkursy i prezentacje. 
Okres realizacji: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

3. Tytuł projektu: „HELP wiedzieć więcej – Miesięcznik, wiedza o świecie dotyku i dźwięku dla osób niewidomych, 
słabowidzących oraz ich otoczenia”
Numer umowy: ZZO/000605/007/D
Projekt ogólnopolski, współfinansowany ze środków PFRON
Wydawnictwo ciągłe wydawane w brajlu, czarnodruku oraz w wersji cyfrowej, kierowane do niepełnosprawnych i ich otoczenia 
dot. nowoczesnej rehabilitacji.
Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.03.2021

4. Tytuł projektu: „Świat dotyku i dźwięku bez tajemnic – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób 
niepełnosprawnych”
Numer umowy: ZZO/000654/07/D
Projekt zrealizowany w 13 województwach, współfinansowany ze środków PFRON
Kierunek pomocy: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych. 
Typ projektu: Organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych.
Okres realizacji: 05.2019 – 11.2019 

5. Tytuł projektu: „Aktywność z pasją!” 
Numer umowy: RPPD.07.01.00-20-0215/18-00 
Województwo: Podlaskie
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, 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.
Fundacja jako partner projektu. Liderem jest Open Education Group.
Zadania: Zajęcia z coachem i psychologiem, porady prawne, warsztaty z tyflospecjalistą i komputerowe
Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.12.2020

6. Tytuł projektu: „Aktywna i otwarta integracja w województwie podlaskim”
Numer umowy: RPPD.07.01.00-20-0175/17
Województwo: Podlaskie
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, 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.
Zadania: Zajęcia z psychologiem, porady prawne, warsztaty z tyflospecjalistą i komputerowe
Okres realizacji: 01.03.2018 – 31.08.2019

7. Tytuł projektu: „Zobaczyć przyszłość - kalendarz dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców miasta na rok 2020 z 
grafikami miejskich murali”
Numer umowy: NR 2/2019
Województwo: Podlaskie
Finansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku 
Zadania: Rozdysponowanie 100 sztuk kalendarzy dla osób z dysfunkcją wzroku
Okres realizacji: 01.06.2019 - 31.10.2019

8. Tytuł projektu: „Świat otwarty dla niewidomych” 
Nr umowy: 3225/ZD/2019
Województwo: Śląskie
Projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Urzędu Miasta Katowice (wkład 
własny). 
Zadania: Obejmował 3 szkolenia integracyjne, wydanie kalendarza tyflograficznego oraz dwie wycieczki edukacyjne dla osób 
niepełnosprawnych wzrokowo. 
Okres realizacji: 01.08.2019 - 06.12.2019
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9. Tytuł projektu: „Stwórz piękne Święta” – warsztaty manualne dla osób z dysfunkcją wzroku na terenie Katowic. 
Województwo: Śląskie
Projekt finansowany z Urzędu Miasta Katowice
Okres realizacji: 12.12.2019 r. - 31.12.2019 r.

10. Tytuł projektu: „Sprawny senior – technologia w drodze do aktywnego życia – II edycja”
Nr umowy: 46/PS/19
Województwo: Świętokrzyskie
Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
Zadanie polegało na organizacji warsztatów technologicznych, dwóch wyjść integracyjnych dla 20 seniorów z dysfunkcją wzroku 
oraz na wyposażeniu seniorów w drobny sprzęt rehabilitacyjny.
Okres realizacji: 19.08.2019 – 30.09.2019

11. Tytuł projektu: „Edukacja prozdrowotna wśród niewidomych mieszkańców miasta Kielce”
Nr umowy: W/U-WB/619/EPP/176/UM/788/2019
Województwo: Świętokrzyskie
Zadanie dofinansowane z Urzędu Miasta Kielce
Zadanie polegało na organizacji warsztatów edukacyjnych dla 15 mieszkańców miasta Kielce z dysfunkcją wzroku oraz na 
wyposażeniu ich w indywidualnie dobrane zestawy do kontroli parametrów zdrowia.
Okres realizacji: 19.08.2019 – 30.09.2019

12. Tytuł projektu: „Droga do samodzielności Reha 2019”
Nr umowy: 29/2019
Województwo: Świętokrzyskie
Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
Zadanie polegało na organizacji wyjazdu na ogólnoświatową konferencję REHA For The Blind in Poland do Warszawy dla 30 
mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. W ramach projektu został wydany również biuletyn przedkonferencyjny.
Okres realizacji: 01.10.2019 – 31.10.2019

13. Tytuł projektu: „MOGĘ TO ZROBIĆ Z ZAMKNIĘTYMI OCZAMI ”
Nr umowy: 22/R/2019
Województwo: Małopolskie
Organizacja wydarzenia łączącego walory edukacyjne oraz rozrywkowe o charakterze integracyjnym. W ramach projektu 
zorganizowano konferencję, 4 warsztaty oraz część piknikową z poczęstunkiem i atrakcjami. 
Tematyka konferencji, warsztatów i atrakcji dotyczyła życia i funkcjonowania osób z dysfunkcjami wzroku w społeczeństwie. 
Zorganizowano piknik z atrakcjami i grami. Na wydarzeniu spotkały się osoby niewidome, słabowidzące i widzące, a także 
podopieczni WTZ, ŚDS, DPS.
Okres realizacji: 31.05.2019 – 06.06.2019

14. Tytuł projektu: „RADOSNY PIKNIK POD CHMURKĄ”
NR UMOWY 21/R/2019
Województwo: Małopolskie
Jednodniowe wydarzenie pełne różnorodnych spotkań i zajęć związanych ze zdrowym trybem życia, aktywnością fizyczną oraz 
zdrowym odżywianiem i sposobami na relaksację. W ramach projektu, zrealizowano: 
- 2 warsztaty jogi na trawie
- prelekcję i rozmowę z uczestnikami nt. zdrowego odżywiania
- koncert relaksacyjny na misach i gongach tybetańskich z elementami warsztatu
Na potrzeby projektu stworzono także broszurę edukacyjną dla uczestników, która zawierała informacje dotyczące: sposobów 
zdrowego odżywiania, różnych rodzajów aktywności fizycznej dostępnej dla os. z niepełnosprawnością wzroku, sposobach na 
relaks i utrzymanie równowagi w życiu oraz kilka przepisów na proste i zdrowe przekąski.
Okres realizacji: 31.05.2019 – 06.06.2019

15. Tytuł projektu: „Opolszczyzna widziana dotykiem-wyjątkowe publikacje dedykowane niewidomym” - mały grant
Numer umowy: IPS.AJ.4021-30/19
Województwo: Opolskie
Projekt dofinansowany z Samorządu Województwa Opolskiego
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Okres realizacji: 06.12.2019 do 31.12.2019 

16. Tytuł projektu: „Niewidomy kolega? Mój dobry przyjaciel, a ja już wiem jak mu pomagać. Warsztaty dla przedszkolaków i 
uczniów-edycja II rozszerzona”
Nr umowy : IPS.AJ.4021-10/19
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Województwo: Opolskie
Projekt dofinansowany z Samorządu Województwa Opolskiego
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób 
niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji 
Okres realizacji: 06.06.2019 - 15.12.2019 

17. Tytuł projektu: „Opolscy niewidomi chcą i mogą Zoo-baczyć Zoo.” (mały grant)
NR UMOWY : CDO-ROP.525.18.2019
Województwo: Opolskie
Projekt dofinansowany ze środków Prezydenta Miasta Opole
Obszar działalności: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Publikacje w czarnodruku i brajlu
Okres realizacji: 15.07.2019 do 30.09.2019 

18. Tytuł projektu: „Cztery łapy- panel rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Rzeszowa”
Nr umowy: 99/2019/ZD
Województwo: Podkarpackie
Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Rzeszów w ramach zadania publicznego „Specjalistyczna pomoc dla 
dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi  i edukacyjnymi”
Opis: Kluczowym rezultatem osiągniętym dzięki realizacji zadania publicznego była aktywizacja i polepszenie jakości życia dzieci 
niepełnosprawnych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym zamieszkujących i/lub uczących się na terenie 
Miasta Rzeszowa, rehabilitacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, wzmocnienie więzi rodzinnych, 
polepszenie komunikacji na linii rodzic/ opiekun-dziecko. Łącznie przeprowadzonych zostało 46 spotkań, w tym: 14 spotkań po 
30 min. zajęć z Kynoterapii, 14 spotkań rehabilitacyjnych – gry i zabawy po 45 min. oraz 18 spotkań po 45 min. zajęć z 
Felinoterapii. Do zajęć rehabilitacyjnych zostały zakupione pomoce dydaktyczne w ilości 6 zestawów.  W skład każdego zestawu 
weszły  gry planszowe przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych takie jak: domino, kostka Rubika.
Okres realizacji: 01.04.2019 – 31.07.2019

19. Tytuł projektu: „Niewidomi są Fit 2019 – warsztaty dietetyczne dla osób obciążonych ryzykiem wystąpienia chorób 
cywilizacyjnych.”
Nr umowy: 98/2019/ZD
Województwo: Podkarpackie
Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Rzeszów w ramach zadania publicznego „Prowadzenie działań na rzecz 
zapobiegania chorobom cywilizacyjnym  w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym  i cukrzycy ”.
Opis: Głównym celem realizacji zadania publicznego było podniesienie poziomu edukacji żywieniowej osób szczególnie 
narażonych na ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych. Został przeprowadzony wykład z dietetyki dla 50 osób z terenu 
Miasta Rzeszowa (w tym osób niepełnosprawnych wzrokowo) na temat podstaw zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. 
Odbyły się również  grupowe warsztaty dietetyczne dla 8 beneficjentów ostatecznych (wyłonionych na podstawie ankiety 
przeprowadzonej podczas trwania wykładu z dietetyki) – łącznie 10 godzin (45 minut) oraz indywidualne zajęcia z dietetykiem – 
łącznie 24 godziny,  na których beneficjenci otrzymali wsparcie specjalistyczne. Został zakupiony sprzęt przystosowany do 
potrzeb osób niewidomych i słabowidzących tj. krokomierze, ciśnieniomierze, termometry.
Okres realizacji: 01.05.2019 – 31.10.2019

20. Tytuł projektu: ,,Podkarpacka kultura bez barier dla osób niewidomych i słabowidzących ”
Nr umowy: 136/2019 
Województwo: Podkarpackie
Projekt został dofinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 
Rzeszowie 
Opis: Nadrzędnym celem projektu było stworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez 
wspieranie działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych i turystycznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Cel został osiągnięty poprzez wyprodukowanie tyflograficznych 
termoformowanych planów 3 obiektów kulturalnych/turystycznych z terenu województwa podkarpackiego – Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku, Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja i  Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (po 12
 egzemplarzy na obiekt, łącznie 36 egzemplarzy), a także zorganizowanie 3 jednodniowych wyjazdów szkoleniowo-turystycznych 
połączonych z warsztatami do powyższych obiektów.
Okres realizacji: 11.06.2019 – 31.10.2019

21. Tytuł projektu: „Tarnobrzeg otwarty dla turysty z dysfunkcją narządu wzroku. ”
Nr umowy: OP-IV.526.2.5.2019
Województwo: Podkarpackie
Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Tarnobrzeg 
Opis: Nadrzędnym celem realizacji zadania było podniesienie atrakcyjności i dostępności oferty turystycznej Tarnobrzega jako 
celu turystycznego wśród osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Cel 
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został osiągnięty poprzez opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego pn. „Tarnobrzeg na wyciągnięcie ręki. Przewodnik 
turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących”. Przewodniki w liczbie 35 egzemplarzy zostały przekazane między innymi 
instytucjom odpowiedzialnym za turystykę w Tarnobrzegu (np. punktowi informacji turystycznej, towarzystwu turystyczno-
krajoznawczemu, Muzeum Historycznemu Miasta Tarnobrzega, Wydziałowi Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury Urzędu Miasta 
Tarnobrzega, itp.), Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr Michała Marczaka w Tarnobrzegu, Bibliotece Pedagogicznej w 
Tarnobrzegu, Kołom Polskiego Związku Osób Niewidomych z województwa podkarpackiego z przeznaczeniem do obejrzenia na 
miejscu, wypożyczenia itp.
Okres realizacji: 01.05.2019 – 30.11.2019

22. Tytuł projektu: „Otwórz Oczy – Zobacz Więcej! – III edycja”
Nr umowy: ROPS/45/2019
Województwo: Zachodniopomorskie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Zadania: W ramach projektu zrealizowane zostały seminaria z zakresu projektowania uniwersalnego dla radnych, pracowników 
jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewódzkiej i powiatowych społecznych rad ds. ON. 
Okres realizacji: 01.08.2019 – 30.11.2019

23. Tytuł projektu: „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w 
województwie mazowieckim” 
Nr umowy: RPMA.09.01.00-14-9718/17-00
Województwo: Mazowieckie
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności i reintegracja społeczno-zawodowa 100 mieszkańców woj. mazowieckiego – osób z 
dysfunkcją wzroku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych i biernych zawodowo.
Okres realizacji: Projekt realizowany w okresie V/2018 r. – IV/2020 r.

24. Tytuł projektu: „Aktywna Warszawa +” 
Nr umowy: PS/B/VI/3/3/8/2019-2021
Województwo: Mazowieckie
Dofinansowany ze środków m.st. Warszawy
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzroku 
i ich rodzin, przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania społecznego, poprawa ich funkcjonowania 
psychospołecznego i aktywizacja społeczno-zawodowa - poprzez udzielenie wszechstronnego, indywidualnie dobranego 
wsparcia dla ok. 300 odbiorców rocznie: osób 
z niepełnosprawnością wzroku i ich rodzin, mieszkańców Warszawy.
Projekt realizowany w okresie 01.12.2018 r. – 30.11.2021 r.

25. Tytuł projektu: „Aktywnie pomimo ograniczeń codziennie przez 366 dni w województwie lubuskim”
Numer umowy: ROPS.IV.91.12.2019/I
Województwo: Lubuskie
Projekt dofinansowany przez ROPS w Zielonej Górze 
Okres realizacji: 01.08.2019 – 31.12.2019

26. Tytuł projektu: „Zilustruj mi słowem świat”
Nr umowy: 25/2019/MPM
Województwo: Łódzkie
Wydatek ze środków zadania Miejski Program Mikrograntów 2019 finansowany ze środków Budżetu Miasta Łodzi oraz Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 realizowanego przez centrum OPUS.

27. Wydanie dla niewidomych książki "Epilogi przywracające nadzieję" autorstwa Marka Kalbarczyka i Małgorzaty Sulikowskiej
Nr umowy: 08608/17/FPK/IK
Projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie: Wprowadzenie na rynek wydawniczy książki "Epilogi przywracające nadzieję" i wydanie jej w wersji dla  niewidomych 
(brajlowskiej)
Okres realizacji: 01.06.2017 - 30.04.2019

28. Wydanie dla niewidomych książki Normana Daviesa "Biały orzeł, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920"
Nr umowy: 08612/17/FPK/IK
Projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie: Wydanie książki Marka Kalbarczyka "Dotyk Solidarności" w wersji brajlowskiej, czarnodrukowej i transparentnej
Okres realizacji: 15.06.2017 - 31.05.2019
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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

7500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

29. "Kościół, naród, człowiek, czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX w." – książka J. Żaryna dostępna dla niewidomych
Nr umowy: 11052/18/FPK/IK
Projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie: Wydanie książki "Kościół, naród, człowiek, czyli opowieść optymistyczna o Polakach w XX w." Jana Żaryna w wersji 
brajlowskiej
Okres realizacji: 16.07.2018 - 31.08.2019

30. „Dotyk Solidarności - historia wielkiego sukcesu wszystkich Polaków, a zwłaszcza niewidomych”
Nr umowy: 08617/17/FPK/IK
Projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie: Wydanie  książki Marka Kalbarczyka "Dotyk Solidarności" w wersji brajlowskiej, czarnodrukowej i transparentnej
Okres realizacji: 15.06.2017 - 30.04.2019

31. "Epilogi przywracające nadzieję" - książka Marka Kalbarczyka dostępna dla niewidomych i widzących
Nr umowy: 11051/18/FPK/IK
Projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie: Wydanie książki Marka Kalbarczyka "Epilogi przywracające nadzieję" w wersji brajlowskiej i czarnodrukowej
Okres realizacji: 16.07.2018 - 31.08.2019

32. "Ich Trzecie Oko" – nowa książka Marka Kalbarczyka dostępna dla niewidomych i widzących
Nr umowy: 11050/18/FPK/IK
Projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie: Wydanie książki Marka Kalbarczyka "Ich Trzecie Oko" w wersji brajlowskiej i czarnodrukowej
Okres realizacji: 16.07.2018 - 31.08.2019

33. Jan Karski - wybitny dyplomata, honorowy obywatel i świadek nadziei
Nr umowy: 11049/18/FPK/IK
Projekt dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zadanie: Wydanie książki Marka Kalbarczyka "Jan Karski - wybitny dyplomata, honorowy obywatel i świadek nadziei" w wersji 
brajlowskiej i czarnodrukowej
Okres realizacji: 16.07.2018 - 31.08.2019
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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 
RÓŻNYCH FORM POMOCY, SAMOPOMOCY, 
PORADNICTWA, WYMIANY DOŚWIADCZEŃ I 
INFORMACJI DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZĄCYCH, ICH RODZIN; INICJOWANIE, 
ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE LOKALNYCH, 
ŚRODOWISKOWYCH GRUP WSPARCIA DLA 
RODZIN I GRUP SAMOPOMOCY, Działania 
Fundacji zmierzały do: 1. tworzenie 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 5 629,70 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRACUJĄCYCH Z 
NIMI I ŚWIADCZĄCYCH NA ICH RZECZ POMOC W 
RÓŻNYCH DZIEDZINACH.
Przygotowanie 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 luz 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) 4 943 607,56 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 179 712,22 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 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 i 
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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15 356,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 990 519,61 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 763 895,34 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 142 615,32 zł

2.4. Z innych źródeł 795 115,83 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 15 356,80 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

1 rehabilitacja społeczna i zawodowa inwalidów wzroku 15 356,80 zł

1 rehabilitacja społeczna i zawodowa inwalidów wzroku 15 356,80 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 377 070,04 zł

2 613 449,57 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

101 775,32 zł

39 000,00 zł

1 840,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-07-15 11



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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -541 128,97 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 206 037,86 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 936 488,24 zł 15 356,80 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

4 720 841,19 zł 15 356,80 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

207 547,05 zł

8 100,00 zł 0,00 zł

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 206 037,86 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

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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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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)

67 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)

44,75 etatów

226 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)

125 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

25 osób

100 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 822 009,04 zł

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

2 822 009,04 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)

5 180,29 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)  

2 261,23 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)

150 osób

w 
tym:

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

150 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

1 731 866,82 zł

1 705 127,54 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 26 739,28 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 090 142,22 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 2 822 009,04 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

10 482,81 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)

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 Trampolina do kariery - 
rehabilitacja zawodowa osób 
z
niepełnosprawnością wzroku 
w województwie
mazowieckim͟

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO

873 741,17 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

28 700,00 zł

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

1 KONFERENCJA "REHA FOR 
THE BLIND IN POLAND"

Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych

PFRON 527 803,04 zł

2 DDS 2019-2020 Rehabilitacja społeczna i 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych

PFRON 964 156,45 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. WYSOCKA 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

2020-07-15

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2020-07-15 16


