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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina LUBLIN

Powiat LUBLIN

Ulica UL. POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO

Nr domu 95D Nr lokalu 2

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-706 Poczta LUBLIN Nr telefonu 697-121-728

Nr faksu brak E-mail biuro@swiatbrajla.org.pl Strona www www.swiatbrajla.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-01-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06172730600000 6. Numer KRS 0000515560

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

Teresa Dederko Prezes Zarządu Fundacji TAK

Patrycja Rokicka Sekretarz Zarządu 
Fundacji

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

Józef  Mendruń Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Dariusz Mikułowski Wiceprzewodniczący 
Rady Fundacji

TAK

Aneta Rybińska Sekretarz Rady Fundacji TAK

Halina Kuropatnicka-
Salamon

Członek Rady Fundacji TAK

Henryk Merchel Członek Rady Fundacji TAK

Jerzy Ogonowski Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "ŚWIAT WEDŁUG LUDWIKA BRAILLE'A"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych, 2. Promowanie 
edukacji i działalność oświatowa prowadzona na rzecz niewidomych 
uczniów i osób dorosłych, 3. Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, 
rehabilitacji i kompleksowej pomocy osobom niewidomym, w tym 
prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla rodzin i osób 
zawodowo zajmujących się pracą i współpracą z niewidomymi, 4. Pomoc 
dzieciom i dorosłym w nauce i adaptacji do środowiska sprawnych 
rówieśników oraz podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych 
środowisk, 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób 
niewidomych pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy, 6. 
Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki, 
kultury fizycznej, rekreacji, sportu i turystyki wśród niewidomych, 7. 
Ochrona praw i działalność na rzecz przestrzegania praw osób  z 
niepełnosprawnością, 8. Kształtowanie świadomości społecznej, opinii 
publicznej i popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, 
możliwości, sytuacji społecznej osób niewidomych oraz ich rodzin, 9. 
Reprezentowanie interesów środowiska niewidomych oraz ich rodzin, 10. 
Upowszechnianie znajomości pisma punktowego wśród młodzieży i nowo 
ociemniałych dorosłych, 11. Upowszechnianie i propagowanie wiedzy na 
temat znaczenia bezpośredniego kontaktu z drukiem dla umiejętności 
poprawnego pisania, 12. Upowszechnianie wśród niewidomych 
posługujących się pismem punktowym zastosowania skrótów 
ortograficznych języka polskiego i języków obcych, 13. Upowszechnianie 
wiedzy na temat muzycznej i matematycznej notacji brajlowskiej, 14. 
Projektowanie rozwiązań umożliwiających jak najpełniejsze 
wykorzystywanie zalet pisma punktowego w nowoczesnych technikach 
zapisu i czytania stosowanych przez niewidomych, 15. Dążenie do 
oznakowania pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej 
do swobodnego korzystania przez osoby niewidome.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. Organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek funkcjonujących 
w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego, nauki i poradni specjalistycznych, 2. 
Inicjowanie, propagowanie i prowadzenie różnych form pomocy, 
samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla osób 
niewidomych i ich rodzin; inicjowanie, organizowanie i prowadzenie 
lokalnych i środowiskowych grup wsparcia dla rodzin i grup samopomocy, 
3. Organizowanie szkoleń dla osób z niepełnosprawnością oraz osób 
pracujących z nimi i świadczących na ich rzecz pomoc w różnych 
dziedzinach, 4. Opracowywanie raportów o sytuacji społecznej osób 
niewidomych oraz ich rodzin, 5. Organizację spotkań, zebrań, szkoleń, 
zjazdów, wyjazdów, prelekcji, konferencji, wykładów, dyskusji, 6. 
Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, 
seminariów, kursów i szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych 
dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji, techniki i terapii dla osób z 
niepełnosprawnością oraz zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, 
edukację i wszelką pomoc osobom niewidomym, 7. Prowadzenie 
poradnictwa skierowanego do osób z niepełnosprawnością, ich rodzin, a 
także osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością, 8. Działalność 
dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, 
opracowywanie, udostępnianie i wydawanie wszelkich publikacji 
dotyczących problematyki osób niewidomych, w tym opracowywanie i 
rozpowszechnianie poradników, a także gromadzenie wszelkiej 
dokumentacji, w tym również filmowej  i fotograficznej związanej z 
realizacją celów statutowych, 9. Prowadzenie banku informacji o osobach 
niewidomych oraz o formach dostępnej pomocy dla tej grupy osób z 
niepełnosprawnością, 10. Wspieranie badań naukowych i prac 
projektowych dotyczących rehabilitacji osób  z niepełnosprawnością, 11. 
Inicjowanie i wprowadzanie nowoczesnych metod rehabilitacji i edukacji, 
12. Promowanie metod terapii, edukacji, wychowania i rehabilitacji osób 
niewidomych w oparciu o własne doświadczenia, 13. Udzielanie pomocy 
oraz prowadzenie poradnictwa dla osób niewidomych  w zakresie 
zdobywania umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo pracy dla osób 
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niewidomych, 14. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów 
specjalistycznych i ogólno-usprawniających oraz innych form sezonowego 
wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób niewidomych, poza 
miejscem ich stałego pobytu, 15. Organizowanie imprez sportowych i 
rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym dla osób 
niewidomych, ich rodzin i opiekunów, a także prowadzenie innych form 
usprawniania fizycznego osób niewidomych, 16. Organizowanie wystaw, 
festynów, konkursów i innych imprez kulturalnych dla osób z 
niepełnosprawnością lub z ich udziałem, 17. Organizowanie wystaw, 
prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz najnowszych rozwiązań 
technicznych w dziedzinie oprogramowania skierowanych do osób  z 
niepełnosprawnością, w tym niewidomych, 18. Organizowanie koncertów 
charytatywnych, aukcji, festynów i innych imprez integracyjnych, 19. 
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, 20. 
Współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie 
upowszechnienia wiedzy na temat potrzeb osób niewidomych oraz ich 
sytuacji życiowej, zawodowej i społecznej, 21. Wspieranie (m. in. 
informacyjnie i szkoleniowo) innych organizacji pozarządowych 
działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, a w szczególności 
niewidomych, 22. Organizowanie działalności charytatywnej, akcji 
społecznych i zbiórek publicznych na rzecz osób niewidomych, 23. 
Popieranie i wprowadzanie w życie idei integracji osób z 
niepełnosprawnością  z resztą społeczeństwa, 24. Podejmowanie działań 
mających na celu zapobieganie izolowaniu osób  z niepełnosprawnością w 
społeczeństwie, ochrony praw i działalności na rzecz przestrzegania prawa 
osób z niepełnosprawnością, w tym niewidomych, 25. Reprezentowanie 
interesów środowiska niewidomych oraz ich rodzin, 26. Propagowanie 
działalności Fundacji, 27. Wydawanie w brajlu książek i publikacji 
periodycznych i nieperiodycznych  na zamówienia zbiorowe i indywidualne 
oraz przez pozyskiwanie środków na realizację tego celu, 28. 
Organizowanie konkursów dobrego czytania brajlem dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, 29. Organizowanie konferencji naukow

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

1. Działalność wydawnicza z zakresu zapewnienia osobom niewidomym i słabowidzącym dostępu do informacji:
a) Opracowanie, wydanie i bezpłatne przekazanie 12 numerów specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących 
"Sześciopunkt" w systemie Braille’a, w druku powiększonym oraz w wersji HTML jako wydawnictwo internetowe. Celem 
zwiększenia dostępu do wiedzy z zakresu rehabilitacji, zdrowia, prawa, informatyki, nowoczesnych technologii i literatury u 6210
 odbiorców terenu Polski w wieku od 18 lat i więcej, w tym 280 osób niewidomych  - brajl, 450 osób słabowidzących i 230 
organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz tej grupy - druk powiększony oraz 5250 osób korzystających z 
wydawnictwa internetowego. Nakład czasopisma na koniec roku sprawozdawczego kształtował się następująco: pismo Braille ’a 
- 3360 przekazanych egz., druk powiększony – 8160 przekazanych egz., wydawnictwo internetowe w ilości 5785 w tym: 1105 
wejść na stronę internetową fundacji oraz 4680 wersji HTML czasopisma przesłanych bezpośrednio na skrzynki mailowe 
odbiorców. Zadanie dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres terytorialny 
projektu: ogólnopolski, projekt: wieloletni.
b) Wykonanie bezpłatnej  konwersji z czarnego druku na pismo Braille'a, bezpłatny druk oraz wysyłka do 5 osób niewidomych 
informacji  dotyczących „Koncertu Organowego” organizowanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską pod wezwaniem św. 
Mateusza w Łodzi. Zakres terytorialny projektu: woj. łódzkie. Projekt wieloletni.
2. Działalność szkoleniowa z zakresu rehabilitacji zawodowo-społecznej osób niewidomych:
a) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. "Droga do samodzielności" z zakresu orientacji przestrzennej i 
samodzielnego poruszania się z białą laską dla 8 osób niewidomych zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego. Celem 
zwiększenia samodzielności, niezależności i bezpieczeństwa osób niewidomych w przestrzeni publicznej, wiedzy osób 
niewidomych na temat technik poruszania się z białą laską oraz stworzenie podstaw dalszej rehabilitacji i samorealizacji. 
Zadanie dofinansowane przez Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Zakres terytorialny 
projektu: woj. lubelskie.
b) Przeszkolenie przez Internet 8 osób niewidomych z zakresu obsługi komputera wyposażonego w mowę syntetyczną oraz z 
elektroniki użytkowej, sprzętu specjalistycznego i oprogramowania. Szkolenia prowadzili niewidomi Tyflospecjaliści zatrudnieni 
w fundacji na podstawie umowy o pracę w ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zakres terytorialny 
projektu: ogólnopolski. Projekt wieloletni.
c) Przeszkolenie 1 bezdomnej osoby niewidomej z zakresu nauki pisania i czytania systemem Braille'a, we współpracy z Łódzkim 
Okręgiem Polskiego Związku Niewidomych, który bezpłatnie użyczył lokalu, w którym odbywały się zajęcia. Wyposażenie osoby 
szkolonej w pomoce: w tabliczkę brajlowską i dłutko. Szkolenie prowadziła wolontariusza fundacji - instruktorka pisma 
punktowego. Efektem ukończenia kursu nauki brajla jest korzystanie przez uczestnika z biblioteki brajlowskiej przy Łódzkim 
Okręgu PZN.
3. Działalność edukacyjna z zakresu przybliżenia społeczeństwu potrzeb i funkcjonowania psychospołecznego osób 
niewidomych oraz z  zakresu przełamywania stereotypów dot. tej grupy niepełnosprawnych.
a) Kontynuowanie współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, z zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych dla studentów 
I i II roku kierunku Fizjoterapia.  Prowadzone zajęcia dotyczyły przybliżenia studentom funkcjonowania psychospołecznego osób 
z niepełnosprawnością wzrokową. Głównym tematem spotkań była praca z pacjentem niewidomym i słabowidzącym. Zajęcia 
realizowane były nieodpłatnie. Wsparciem zostało objętych 200 studentów, podczas 8 spotkań zorganizowanych w 2018 roku. 
Projekt wieloletni. Zakres terytorialny: miasto Łódź.
b) Udział w spotkaniu edukacyjnym pn. "Zasłoń oczy, otwórz serce (pogadanka o białej lasce)" zorganizowanym we współpracy 
z Fundacją „Przekraczać Granice ” dla uczniów ZSP, Gimnazjum i SP. w Kleszczowie (woj. łódzkie). W ramach pogadanki 
uczniowie kleszczowskich szkół zapoznali się z pismem punktowym, poznali udźwiękowione pomoce rehabilitacyjne, którymi 
posługują się na co dzień osoby niewidome i słabowidzące. Poznali również psa przewodnika. Wsparciem zostało objętych 700 
osób (kadra nauczycielska oraz uczniowie).
c) Udział w warsztatach pn. "Mój wpływ na ochronę zdrowia w rejonie lubelskim ”, w ramach dialogu społecznego pn. "Razem 
dla Zdrowia” we współpracy z fundacją My pacjenci. Podczas warsztatów fundacja prezentowała broszurę informacyjną pn. 
"Niewidomy pacjent w szpitalu" wydaną w 2017 roku, dofinansowaną przez Województwo Lubelskie. Celem działania było 
przekazanie informacji, które w znacznym stopniu ułatwią personelowi medycznemu prawidłowy kontakt oraz niezbędną pomoc 
niewidomemu pacjentowi.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

7487

236

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność wydawnicza, polegająca na 
opracowaniu i wydaniu publikacji dotyczącej 
problematyki osób niewidomych i 
słabowidzących, kierowanej do tej grupy 
niepełnosprawnych. Zrealizowanie zadania 
publicznego pod nazwą: "Opracowanie i 
wydanie specjalistycznego czasopisma dla 
niewidomych i słabowidzących SZEŚCIOPUNKT". 
Wydanie publikacji w formie dostępnej dla osób 
z dysfunkcją wzroku: w systemie Braille'a, w 
druku powiększonym, w wersji wydawnictwa 
internetowego (HTML) obsługiwanej przez 
czytniki ekranu.

58.11.Z 2 619,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność szkoleniowa z zakresu rehabilitacji 
zawodowo-społecznej osób niewidomych. 
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. 
"Droga do samodzielności" z zakresu orientacji 
przestrzennej i samodzielnego poruszania się 
osób niewidomych w przestrzeni publicznej; 
wyposażenie uczestników szkolenia w pomoce 
rehabilitacyjne. Prowadzenie bezpłatnych, 
zdalnych szkoleń z zakresu obsługi 
udźwiękowionej elektroniki dla niewidomych 
prowadzone przez niewidomych 
Tyflospecjalistów zatrudnionych w fundacji.

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

Druk: NIW-CRSO 5



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) 465 363,30 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 465 307,22 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 56,08 zł

e) pozostałe przychody 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność edukacyjna - z zakresu edukowania i 
uświadamiania społeczeństwa na temat 
psychospołecznych potrzeb osób z dysfunkcją 
wzroku, przełamywania stereotypów 
funkcjonujących w społeczeństwie na temat 
niewidomych oraz zapobieganie izolowaniu osób 
niewidomych w społeczeństwie. Udział w 
projektach: "Zasłoń oczy, otwórz serce 
(pogadanka o białej lasce"; "Mój wpływ na 
ochronę zdrowia w rejonie lubelskim w ramach 
dialogu społecznego pn. "Razem dla zdrowia"; 
Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w 
ramach zajęć dla studentów kierunku 
Fizjoterapia.

88.99.Z 0,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 36 774,00 zł

2.4. Z innych źródeł 56,08 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 2 619,00 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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 447 425,29 zł 2 619,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 Uzup 2 619,00 zł

1 Przeznaczenie środków na realizację zadania publicznego pn. Wydawanie specjalistycznego 
czasopisma dla niewidomych i słabowidzących SZEŚCIOPUNKT".

2 619,00 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2 619,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 425 914,22 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

27 467,81 zł

398 446,41 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

36 774,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 17 881,93 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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

447 425,29 zł 2 619,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 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 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 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)

5 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)

5,00 etatów

53 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)

1 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

1 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 189 232,90 zł

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

189 232,90 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)

2 402,48 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)  

2 505,07 zł

6 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)

1 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 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

1 osób

5 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

130 412,90 zł

130 412,90 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 58 820,00 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 189 232,90 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

3 567,50 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

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

1 "Droga do samodzielności" Zorganizowanie szkolenia, 
mającego na celu nabywanie, 
rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego funkcjonowania 
osób niewidomych, poprzez 
przeprowadzenie szkolenia z 
zakresu orientacji przestrzennej 
i samodzielnego poruszania się 
z białą laską dla 8 osób 
niewidomych zamieszkałych na 
terenie 7 powiatów woj. 
lubelskiego, wyposażenie osób 
niewidomych w pomoce 
rehabilitacyjne: białe laski i 
dyktafony cyfrowe.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie

27 467,81 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

3 060,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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

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

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

1 "Wydawanie 
specjalistycznego 
czasopisma dla niewidomych 
i słabowidzących 
SZEŚCIOPUNKT"

Zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym dostępu do 
informacji poprzez opracowanie 
i wydanie publikacji dotyczącej 
problematyki związanej z 
niepełnosprawnością, 
kierowanej do osób 
niepełnosprawnych (druk 
powiększony, pismo Braille'a, 
HTML) oraz zwiększenie 
dostępu do wiedzy z zakresu 
rehabilitacji, zdrowia, prawa, 
informatyki, nowoczesnych 
technologii i literatury wśród 
6210 odbiorców zadania: osób 
niewidomych, słabowidzących 
oraz organizacji i instytucji 
działających na rzecz tej grupy 
osób.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

285 800,00 zł

Druk: NIW-CRSO 12



Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Teresa Dederko, Patrycja Rokicka Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-15

Druk: NIW-CRSO 13


