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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     LUBELSKIE

Gmina LUBLIN

Powiat LUBLIN

Ulica UL. POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO

Nr domu 95E Nr lokalu 1

Miejscowość LUBLIN Kod pocztowy 20-706 Poczta LUBLIN Nr telefonu 505 953 460

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)

CELEM DZIAŁANIA FUNDACJI JEST: 
1.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH,
2.PROMOWANIE EDUKACJI, 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, 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 
OSÓB 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 BRAJLOWSKIJ,
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 NIEWIDOMYCH.

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, 
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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 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 naukowych

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, fundacja prowadziła następujące działania z zakresu 
pożytku publicznego:
I. Od 1 maja do 31 grudnia 2017 roku fundacja zrealizowała projekt z zakresu zapewnienia osobom 
niepełnosprawnym dostępu do informacji poprzez wydawnictwa ciągłe i zwarte z wkładem 
merytorycznym, z wykorzystaniem co najmniej 2 sposobów publikacji, kierowanych do osób 
niepełnosprawnych, dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością. Projekt 
dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 
ramach projektu fundacja wydała specjalistyczne czasopismo dla niewidomych i słabowidzących 
„Sześciopunkt”. Publikacja została wydana w systemie Braille’a, w druku powiększonym oraz w wersji 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

HTML jako wydawnictwo internetowe. Celem projektu było zwiększenie dostępu do wiedzy z zakresu 
rehabilitacji, zdrowia, prawa, informatyki, nowoczesnych technologii i literatury wśród 4100 odbiorców 
z terenu Polski w wieku od 18 lat i więcej w tym: 300 osób niewidomych posługujących się pismem 
Braille’a, 400 osób słabowidzących i 400 organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz tej 
grupy osób korzystających z druku powiększonego oraz 3000 osób korzystających z wydawnictwa 
internetowego (osób niewidomych, słabowidzących, oraz innych osób związanych z nimi zawodowo i 
społecznie). W okresie od maja do grudnia 2017 roku fundacja wydała 8 numerów miesięcznika 
„Sześciopunkt”, który przekazywała regularnie odbiorcom. Wielkość nakładu czasopisma na koniec 
okresu sprawozdawczego kształtowała się następująco: pismo Braille’a - 2400 przekazanych egz., druk 
powiększony – 6400 przekazanych egz., wydawnictwo internetowe w ilości 3599 w tym: 715 wejść na 
stronę internetową fundacji oraz 2884 wersji HTML czasopisma przesłanych bezpośrednio na skrzynki 
mailowe odbiorców. Budżet projektu został oszacowany na kwotę 208 530,00 zł., z czego dotacja 
wyniosła 164 400,00 zł., wkład finansowy fundacji pochodzący ze źródeł niepublicznych 23 280,00 zł., 
natomiast wkład niefinansowy osobowy został wyceniony na kwotę 20 850,00 zł. Ostatecznie w 
sprawozdaniu końcowym całkowite koszty projektu wyniosły 202 070,97 zł. Z realizacji zadania 
fundacja złożyła sprawozdanie finansowe i merytoryczne, które zostało przyjęte przez PFRON. 
Zadaniem zostało objętych 4299 odbiorców fizycznych i 400 odbiorców prawnych.

II. Od 1 sierpnia do 29 grudnia 2017 roku, fundacja zrealizowała zadanie publiczne pod tytułem 
„Cyfrowe wyzwanie - niewidomy aktywny zawodowo i społecznie” w ramach aktywizacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych. Operatorem zadania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Lublinie. W ramach zadania fundacja przeprowadziła szkolenie komputerowe dla 12 osób niewidomych 
i słabowidzących zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego (6 powiatów). Do realizacji 
zadania fundacja zatrudniła asystenta osoby niewidomej, który pomagał uczestnikom kursu na każdym 
etapie szkolenia. Głównym celem szkolenia była aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcją 
wzroku, podniesienie ich wiedzy, kompetencji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
zawodowemu oraz cyfrowemu. Szkolenie zostało zorganizowane w małych, 3 osobowych grupach, 
ponieważ niewielkie grupy gwarantują najlepsze efekty. Każda osoba niepełnosprawna została 
przeszkolona w wymiarze 40 godzin oraz wyposażona w materiały dydaktyczne dostosowane do jej 
potrzeb (w systemie Braille’a, w druku powiększonym lub w wersji audio). Wartość zadania została 
oszacowana na kwotę 26 855,00 zł., z czego 25 140,00 zł. stanowiła kwota przyznanej dotacji, a 
pozostała wartość tj.
1 750,00 zł., stanowiła wartość wkładu osobowego. Do rozliczenia końcowego przedstawiono kwotę 25
 538,62 zł. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało zaakceptowane
i pozytywnie ocenione przez operatora zadania (ROPS Lublin). Zadaniem zostało objętych 12 odbiorców 
fizycznych.

III. Od 1 września do 31 października 2017 roku fundacja zrealizowała zadanie publiczne pn. „Pacjent 
niewidomy w szpitalu” zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. W ramach 
zadania fundacja opracowała oraz wydała publikację dotyczącą problematyki związanej z 
niepełnosprawnością. Celem publikacji było zwiększenie kompetencji społecznych personelu 
medycznego w relacjach z pacjentami z dysfunkcją wzroku, a w szczególności: 
a) zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej,
b) uwrażliwienie personelu medycznego na potrzeby osób niewidomych, 
c) przygotowanie personelu medycznego do prawidłowego udzielania pomocy osobom z dysfunkcją 
wzroku,
d) zauważenie potrzeb, możliwości oraz problemów osób niewidomych,
e) przełamanie lęku przed udzielaniem pomocy osobom niewidomym,
f) zwiększenie integracji osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi.
Rezultatem zadania było przekazanie 5 000 egz. publikacji pt. „Niewidomy pacjent w szpitalu” do 50 
szpitali, klinik (po 100 egz. do danej placówki) z terenu województwa lubelskiego. Zadaniem objęto 
wszystkie powiaty.  Całkowita wartość zadania została oszacowana na kwotę 12 350,00 zł., z czego 9 
800,00 zł. stanowiła kwota przyznanej dotacji, a pozostałą wartość 2 550,00 zł. stanowił wkład osobowy 
pracowników oraz wolontariuszy fundacji. Do rozliczenia dotacji przedstawiono kwotę: 12 085,46 zł. 
Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zostało zaakceptowane i pozytywnie ocenione przez ROPS 
Lublin. Zadaniem zostało objętych 50 odbiorców prawnych.

IV. Fundacja bezpłatnie przeszkoliła przez Internet 10 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. Okres realizacji szkoleń: 
styczeń-grudzień 2017r. Zadaniem zostało objętych 10 odbiorców fizycznych.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

5616

454

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

V. Fundacja opracowała i wydała 2 numery dwumiesięcznika "Sześciopunkt", czasopisma dotyczącego 
problematyki osób z dysfunkcją wzroku. Projekt został w całości sfinansowany ze środków własnych 
fundacji oraz z wkładu osobowego. Dwumiesięcznik został przekazany Czytelnikom w wersji 
brajlowskiej oraz elektronicznej. Okres realizacji zadania: styczeń-kwiecień 2017r. Zadaniem zostało 
objętych 235 odbiorców fizycznych.

VI. Fundacja współpracowała z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, w ramach zajęć edukacyjnych dla 
studentów kierunków medycznych z zakresu przybliżenia studentom funkcjonowania 
psychospołecznego osób z niepełnosprawnością wzrokową. Zajęcia realizowane były nieodpłatnie przez 
współpracującą z fundacją niewidomą Wolontariuszkę. Okres realizacji - rok akademicki 2017. 
Zadaniem zostało objętych 120 odbiorców fizycznych (studentów) oraz 1 odbiorca prawny (Uniwersytet 
Medyczny w Łodzi).

VII. Fundacja we współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych - kołem terenowym w Bełchatowie, 
bezpłatnie realizowała cykl spotkań z zakresu pisma Braille’a, życia codziennego osób niewidomych 
oraz poruszania się z białą laską i psem-przewodnikiem. Zajęcia odbywały się w dniach: 5-7 kwietnia 
2017 roku. Zadaniem zostało objętych 800 odbiorców fizycznych (uczniów, nauczycieli) oraz 2 
odbiorców prawnych (2 szkoły z terenu Bełchatowa).

VIII. Fundacja współorganizowała spotkanie edukacyjne w Szkole Podstawowej  nr 6 w Łodzi, w ramach 
którego omawiano zagadnienia dotyczące poruszania się osoby niewidomej w przestrzeni publicznej z 
psem-przewodnikiem. Uczestnikami spotkania były grupy uczniów klas I-III oraz nauczyciele. Spotkanie 
miało miejsce 8 maja 2017 roku. Zadaniem zostało objętych 135 odbiorców fizycznych (uczniów i 
nauczycieli)  i 1 odbiorca prawny SP nr 6 w Łodzi.

IX. Fundacja bezpłatnie dokonywała konwersji z czarnodruku na system Braille'a, drukowała oraz 
przekazywała 5 osobom niewidomym informacje dotyczących "Koncertu Organowego" 
organizowanego przez Parafię Ewangelicko-Augsburską pod wezwaniem św. Mateusza w Łodzi. 
Działanie miało za zadanie likwidację bariery w dostępie do informacji. Zadaniem zostało objętych 5 
odbiorców fizycznych.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

DZIAŁALNOŚĆ 
DOKUMENTACYJNA I 
WYDAWNICZA, A 
ZWŁASZCZA 
GROMADZENIE,
OPRACOWYWANIE, 
UDOSTĘPNIANIE I 
WYDAWANIE 
WSZELKICH PUBLIKACJI 
DOTYCZĄCYCH
PROBLEMÓW OSÓB 
NIEWIDOMYCH, W TYM 
OPRACOWYWANIE I 
ROZPOWSZECHNIANIE
PORADNIKÓW DLA 
RODZIN DZIECI 
NIEWIDOMYCH; A 
TAKŻE GROMADZENIE 
WSZELKIEJ
DOKUMENTACJI, W 
TYM RÓWNIEŻ 
FILMOWEJ I 
FOTOGRAFICZNEJ 
ZWIĄZANEJ Z 
REALIZACJĄ
CELÓW STATUTOWYCH 
ORAZ PROWADZENIE 
BANKU INFORMACJI O 
OSOBACH
NIEWIDOMYCH ORAZ O 
FORMACH DOSTĘPNEJ 
POMOCY DLA TEJ 
GRUPY Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Ą.
WYDAWANIE 
PUBLIKACJI W FORMIE 
DOSTĘPNEJ DLA 
NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZĄCYCH: W 
SYSTEMIE BRAILLE'A, W 
DRUKU 
POWIĘKSZONYM, W 
WERSJI AUDIO.

58.11.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

DZIAŁALNOŚĆ 
CHARYTATYWNA NA 
RZECZ OSÓB 
NIEWIDOMYCH ORAZ 
ICH RODZIN, 
REPREZENTOWANIE 
INTERESÓW 
ŚRODOWISKA 
NIEWIDOMYCH ORAZ 
ICH RODZIN, 
PODEJMOWANIE 
DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA 
CELU ZAPOBIEGANIE 
IZOLOWANIU OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Ą W SPOŁECZEŃSTWIE.
ORGANIZOWANIE 
SPOTKAŃ O 
CHARAKTERZE 
EDUKACYJNYM W 
PRZEDSZKOLACH, 
SZKOŁACH, NA 
UCZELNIACH 
PORUSZAJĄCYCH  
ZAGADNIENIA 
DOTYCZĄCE 
FUNKCJONOWANIA 
PSYCHOSPOŁECZNEGO 
OSÓB NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZĄCYCH. 
PROWADZENIE 
DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA 
CELU UWRAŻLIWIENIE 
SPOŁECZEŃSTWA NA 
PROBLEMY OSÓB 
NIEWIDOMYCH. 
REPREZENTOWANIE 
ŚRODOWISKA OSÓB 
NIEWIDOMYCH W 
URZĘDACH, 
INSTYTUCJACH ITP. 
UŚWIADAMIANIE 
SPOŁECZEŃSTWA NA 
TEMAT  POTRZEB OSÓB 
Z DYSFUNKCJĄ 
WZROKU ORAZ ICH 
RODZIN.

88.99.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

ORGANIZOWANIE 
SZKOLEŃ DLA OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Ą ORAZ OSÓB
PRACUJĄCYCH Z NIMI I 
ŚWIADCZĄCYCH NA ICH 
RZECZ POMOC W 
RÓŻNYCH 
DZIEDZINACH. 
ORGANIZOWANIE 
SZKOLEŃ MAJĄCYCH 
NA CELU AKTYWIZACJĘ 
SPOŁECZNĄ I 
ZAWODOWĄ OSÓB 
NIEWIDOMYCH, 
PODNOSZENIE WIEDZY 
I KOMPETENCJI TEJ 
GRUPY OSÓB ORAZ 
PRZECIWDZIAŁANIE 
WYKLUCZENIU 
CYFROWEMU OSÓB Z 
DYSFUNKCJĄ WZROKU. 
ORGANIZOWANIE 
SZKOLEŃ 
UMOŻLIWIAJĄCYCH 
WEJŚCIE NA RYNEK 
PRACY OSÓB 
NIEWIDOMYCH. 
PROWADZENIE 
SZKOLEŃ MAJĄCYCH 
NA CELU WZROST 
SAMODZIELNOŚCI 
ORAZ NIEZALEŻNOŚCI 
OSÓB Z DYSFUNKCJĄ 
WZROKU W SFERZE 
SPOŁECZNEJ I 
ZAWODOWEJ. 
PROWADZENIE 
SZKOLEŃ Z ZAKRESU 
NOWOCZESNEJ 
REHABILITACJI, 
POMOCY 
DYDAKTYCZNYCH ORAZ 
OCHRONY ZDROWIA.

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 376,346.70 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 376,254.13 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 39.00 zł

e) Pozostałe przychody 53.57 zł

0.00 zł

0.00 zł

33,359.08 zł

293,770.05 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 49,125.00 zł

0.00 zł

49,125.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 327,129.13 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 92.57 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,572.76 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 374,681.37 zł 0.00 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

374,681.37 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

5.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

5.0 etatów

35.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

3.00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

1.00 osób

2.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 172,724.43 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

132,000.00 zł

132,000.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 40,724.43 zł

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

172,724.43 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 172,724.43 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

5,164.03 zł

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

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

11,372.67 zł

0.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

7.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 3.00 osób

4.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

6,919.20 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 Pacjent niewidomy w 
szpitalu

Zwiększenie kompetencji 
społecznych personelu 
medycznego w relacjach z 
pacjentami z dysfunkcją 
wzroku, a w szczególności: 
a) zwiększenie wiedzy i 
świadomości społecznej,
b) uwrażliwienie personelu 
medycznego na potrzeby osób 
niewidomych, 
c) przygotowanie personelu 
medycznego do prawidłowego 
udzielania pomocy osobom z 
dysfunkcją wzroku,
d) zauważenie potrzeb, 
możliwości oraz problemów 
osób niewidomych,
e) przełamanie lęku przed 
udzielaniem pomocy osobom 
niewidomym

Województwo Lubelskie - 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie

9,535.46 zł

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

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

13,446.40 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

2 Cyfrowe wyzwanie - 
niewidomy aktywny 
zawodowo i społecznie

Głównym celem szkolenia była 
aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób z dysfunkcją 
wzroku, podniesienie ich 
wiedzy, kompetencji oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu, zawodowemu 
oraz cyfrowemu.

Województwo Lubelskie - 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Lublinie

23,823.62 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki 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 
wydawnictwa ciągłe i zwarte, w 
połączeniu z aktywnym 
wkładem autorskim i 
merytorycznym ze strony 
środowiskowych grup 
czytelniczych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

157,192.77 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Teresa Dederko 
Patrycja Rokicka

16.07.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania
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