
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-21

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M. ST. WARSZAWA

Powiat M. ST. WARSZAWA

Ulica JASNA Nr domu 22 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-054 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 827 21 30

Nr faksu 22 828 86 01 E-mail sekretariat@pzn-
mazowsze.org.pl

Strona www www.pzn-mazowsze.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-12-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01607725000000 6. Numer KRS 0000163347

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

Jarosław Stanisław 
Skarzyński

wiceprezes TAK

Zdzisław Witold Galas wiceprezes TAK

Maciej Włodzimierz Dunin 
Borkowski

Prezes TAK

Andrzej Roman Patatyn wiceprezes TAK

Anna Kołakowska sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAZOWIECKI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Związek zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej 
integracji, rehabilitacji, wyrównania szans w dostępie do informacji, 
edukacji zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej, a także w 
celu ochrony ich praw obywatelskich, reprezentuje swych członków 
wobec organów naczelnych Państwa, administracji rządowej, samorządu 
terytorialnego oraz innych instytucji

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jerzy Marek Karasiewicz członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Bogusław Podogrodzki członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Ewa Kotowska członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Jerzy Figarski członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Krzysztof Waksberg członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Józef Nowak członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Ewa Samonek członek komisji 
rewizyjnej

TAK

Aleksander Marian 
Grzybowski

członek komisji 
rewizyjnej

TAK
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Związek realizuje cele poprzez:
- Rejestrację i przyjmowanie niewidomych i słabowidzących w poczet 
członków
-Prowadzenie podstawowej rehabilitacji społecznej, zawodowej i 
leczniczej dla dorosłych oraz dzieci w różnych formach działalności
-zaopatrywanie niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny
-organizację różnych form działalności tj. kulturalnej, artystycznej, 
sportowej, turystycznej oraz rekreacyjno - wypoczynkowej niewidomych
- działania na rzecz wydawnictw szkolnych, czasopism i innych nośników, a 
także zwiększania dostępności pomocy dydaktycznych
-prowadzenie specjalistycznych bibliotek np książki mówionej
-współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi do 
rozwiązywania problemów socjalno- bytowych oraz innymi instytucjami 
działającymi w sferze pomocy społecznej, prowadzenie własnych poradni, 
domów pomocy społecznej, świetlic terapeutycznych, ośrodków wsparcia, 
domów samopomocy i innych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, 
warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej
- działania na rzecz aktywizacji zawodowej, organizowanie różnych form 
kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwo oraz pomoc w 
znajdowaniu zatrudnienia
-działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, 
instruktorów rehabilitacji, opiekunów osób niewidomych
- działalność ekspercka oraz inicjowanie badań prac rozwojowych z 
zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzb niewidomych
- organizację konferencji, sympozjów i konkursów
- organizowanie indywidualnej pomocy dla członków w rozwiązywaniu 
problemów życiowych
- działania na rzecz profilaktyki uzależnień
- organizację i promocję wolontariatu oraz innych form wspierania
- prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz osób 
niewidomych z wykorzystanie srodków masowego przekazu, własnych 
publikacji  oraz propagowanie zagadnień z zkresu profilaktyki i ochrony 
narzadu wzroku.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki w 2014 r. zrealizował 10 projektów dla osób 
niewidomych i słabowidzących o charakterze regionalnym, na terenie województwa mazowieckiego. 
Globalna kwota dofinansowania dotacji z budżetu państwa oraz  funduszy celowych pozyskanych przez 
PZN OM wyniosła 1.238.758,10 zł Poniżej znajdują się dane projektów, które otrzymały dofinansowanie 
w 2014 r:

1. Projekt pt. „Bądźmy Sprawni II” umowa nr ZZO/000288/07/D dofinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który swoim oddziaływaniem objął 282
 beneficjentów zrzeszonych na terenie województwa mazowieckiego. Nadrzędnym celem projektu było 
zwiększenie samodzielności osób niewidomych      i słabowidzących dzięki zastosowaniu nowoczesnej i 
kompleksowej rehabilitacji zarówno grupowej jak i indywidualnej oraz poprzez udział w szkoleniach, 
kursach, warsztatach i grupach środowiskowego wsparcia, aktywizujących ich społecznie        i 
zawodowo. Termin realizacji projektu: 01.04.2013 do 31.03.2014. Kwota dofinansowana przez PFRON 
wynosiła 295971,70 zł, wkład własny po stronie PZN OM wynosił 15903,40 zł.

2. Projekt pt. „Bądzmy Sprawni II” –Aneks, Aneks nr 1 do umowy ZZO/000288/07/D jest kontynuacją 3-
letniego projektu „Bądzmy Sprawni II”, dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który swoim oddziaływaniem objął również 282 beneficjentów 
zrzeszonych na terenie województwa mazowieckiego. Termin realizacji projektu: 01.04.2014 do 
31.03.2015 r. Kwota dofinansowana przez PFRON wynosiła 358256,40 zł, wkład własny po stronie PZN 
OM wynosił 19374,62 zł.

3. Projekt pt. „Samodzielnym być” umowa nr ZZO/000306/07 D dofinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Swoim oddziaływaniem objął 200 
beneficjentów zamieszkałych na terenie całego Mazowsza. Celem programowym projektu było 
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zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji w placówce 
(rehabilitacja ciagła). W ramach realizacji projektu osobom niewidomym i słabowidzącym 
zaproponowaliśmy oddziaływania rehabilitacyjne prowadzone w placówce PZN OM. Projekt miał 
charakter działań ciągłych. Na podstawie opracowanych Indywidualnych Planów, beneficjenci 
ostateczni projektu wzięli udział w licznych szkoleniach, warsztatach oraz kursie językowym. 
Umożliwiliśmy nabycie umiejętności samodzielnego, bezpiecznego poruszania się, wykonywania 
czynności życia dnia codziennego. W ramach projektu zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny dla najbardziej 
potrzebujących osób. Wszystkie formy wsparcia dostosowane były do indywidualnych potrzeb i 
możliwości psychofizycznych uczestników. Termin realizacji projektu: 01.01.2014 do 31.12.2014 r. 
Kwota dofinansowana ze środków PFRON wynosi: 289260,00 zł, wkład własny po stronie PZN OM 
wynosił 15674,10 zł.

4. Projekt pt. „Nie poddam się!” umowa nr ZZO/000304/07/D dofinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W projekcie wzięło udział 100 
beneficjentów, w tym 80 beneficjentów z województwa mazowieckiego i 20 z województwa łódzkiego. 
Celem programowym projektu było wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy poprzez 
organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 
zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, aktywizujących zawodowo i społecznie 
te osoby. Celem projektu był wzrost samodzielności i kompetencji społeczno – zawodowych osób 
niepełnosprawnych niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost aktywności w obszarze poszukiwania pracy 
u uczestników projektu poprzez udział w warsztatach, psychologicznych, poradach prawnych, 
warsztatach z doradcą zawodowym, treningach interpersonalnych oraz zajęciach aktywizujących. 
Termin realizacji projektu: 01.01.2014 do 31.12.2014 r. Kwota dofinansowana ze środków PFRON 
wynosi: 130800,00 zł, wkład własny po stronie PZN OM wynosił 7788,00 zł.

5. Projekt pt. „Horyzonty marzeń” umowa nr 845_I/2014 dofinansowany ze środków Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W projekcie wzięło 
udział 35 dzieci i młodzież niewidoma i słabowidząca, oraz 15 opiekunów – wolontariuszy. W ramach 
realizacji zadania publicznego PZN OM zorganizował wyjazd wypoczynkowy do Bukowiny Tatrzańskiej, 
połączony z elementami aktywności fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki społecznej i kulturowej dla 
dzieci niewidomych i słabowidzących wraz z opiekunami. Wyżej wymieniony wyjazd połączony był 
także z aspektami rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, przeciwdziałaniem przemocy oraz 
programami terapeutycznymi i profilaktycznymi. Wyjazd przyczynił się do wzmocnienia organizmu, 
usprawnienia fizycznego, poprawy samodzielnego funkcjonowania osób z dysfunkcją narządu wzroku. 
Termin realizacji projektu: 01.09.2014 r. do 30.12.2014 r. Kwota dofinansowana ze środków FIO 
wynosiła 90070,00 zł, wkład własny po stronie PZN OM wynosił 10200,00 zł.

6. Projekt pt. „Dotyk tradycji II” umowa nr 243/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. dofinansowany ze 
środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ramach małego grantu. W projekcie wzięło 
udział 100 osób z całego województwa mazowieckiego w tym Członkowie i pracownicy Polskiego 
Związku Niewidomych Okręgu Mazowieckiego. Głównym celem projektu była integracja środowiskowa 
oraz wypracowanie standardów działań na rok 2014, podniesienie jakości usług oferowanych przez PZN 
OM. Termin realizacji projektu: 26.11.2015 do 30.12.2015 r. Kwota dofinansowana ze środków MCPS 
wynosiła 9550,00 zł. Projekt realizowany w formie powierzenia zadania publicznego, nie wymagający 
wkładu własnego po stronie oferenta

7. Projekt pt. „Bliżej Świata” umowa nr PS/B/VI/3/3/2016/2014 z dnia 8 maja 2014 r. dofinansowany ze 
środków Urzędu Miasta stołecznego Warszawy w ramach małego grantu. W projekcie wzięło udział 50 
beneficjentów z dysfunkcją narządu wzroku (kobiety i mężczyźni) zamieszkałych na terenie M. St. 
Warszawy. Zrealizowane zadanie publiczne zwiększyło usamodzielnienie się 50 osób poprzez 
uczestnictwo w zajęciach komputerowych, które polegały na grupowych szkoleniach z zakresu 
podstawowej oraz średnio zaawansowanej obsługi komputera. Termin realizacji zadania: 01.07.2014 do 
20.08.2014 r. Kwota dofinansowana ze środków Urzędu M. st. Warszawy wynosiła 9000,00 zł, wkład 
własny po stronie PZN OM wynosił 1050,00 zł.
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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)

6800

60

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)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

8. Projekt pt. „ABC Wolontariatu” (3-letni) umowa nr CKS-ZD-OSM/B/X/3/3/61/8/2013/NGO z dnia 1 
marca 2013 r. dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W projekcie wzięło 
udział ok. 60 osób. W ramach realizacji zadania publicznego kształciliśmy wolontariuszy na potrzeby 
realizacji zadań statutowych organizacji tj. pomoc na rzecz członków organizacji tj. pomoc na rzecz 
członków organizacji, ich rodzin i bliskich mieszkających na terenie Warszawy. Termin realizacji zadania 
publicznego: 01.03.2014 do 31.12.2014. Kwota dofinansowana ze środków Urzędu M. st. Warszawy 
wynosiła 25000,00 zł, wkład własny po stronie PZN OM wynosił 6590,00 zł.

9. Projekt pt. „ZREHABILITOWANI” umowa nr PZ-B/VI/1/1-NGOP/87/14 z dnia 20 marca 2014 r. 
(projekt 3-letni) dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W projekcie wzięło 
udział 15 beneficjentów z obszary M. St. Warszawy. W ramach realizacji zadania publicznego 
prowadziliśmy rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących w placówce PZN OM. Beneficjenci 
ostateczni zadania wzięli udział w grupowych i indywidualnych formach wsparcia tj. orientacja 
przestrzenna, trening widzenia, zajęcia ogólnousprawniające (fitness). Termin realizacji zadania 
20.03.2014 do 31.12.2014 r. Kwota dofinansowana ze środków Urzędu M. st. Warszawy wynosiła 
18850,00 zł, wkład własny po stronie PZN OM wynosił 7050,00 zł.

10. Projekt pt. „No problem – No stres” umowa nr WPS.VI.946.2.24.2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. 
dofinansowany ze środków Wojewody Mazowieckiego. Bezpośrednimi odbiorcami zadania publicznego 
były osoby pełniące funkcje kierownicze w jednostkach terenowych PZN OM na terenie Mazowsza (40 
kół terenowych). Natomiast pośrednimi odbiorcami byli członkowie PZN, ich rodziny, opiekunowie jak 
również wszyscy zgłaszający się o pomoc w sprawach związanych z utratą widzenia. W ramach realizacji 
zadania publicznego przeprowadziliśmy szkolenia i warsztaty podczas których wdrożyliśmy lokalny 
środowiskowy program na rzecz rozwiązywania problemów osób z dysfunkcją narządu wzroku. 
Zorganizowaliśmy podsumowujący 3-dniowy wyjazd do Soczewki dla liderów kół terenowych w celu 
przeprowadzenia dyskusji panelowej na temat przebiegu wdrażania nowych standardów, jakości usług 
świadczonych przez PZN OM. Termin realizacji zadania: 01.07.2014 do 31.12.2014 r. Kwota 
dofinansowana ze środków Wojewody Mazowieckiego wynosiła 12000,00 zł, wkład własny po stronie 
PZN OM wynosił 7900,00 zł

S
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

prowadzenia 
poradnictwa 
psychologicznego, 
prawnego,tyflopedagog
icznego--
-prowadzenie zajęć z 
zakresu usprawniania 
widzenia, zajęć 
rehabilitacji 
podstawowej, 
orientacji przestrzennej
-prowadzenie zajęć 
ogólnousprawniających 
i arteterapeutycznych
- warsztatów dla dzieci i 
rodziców z pedagogiem 
specjalnym
- doposażeniem w 
sprzęt rehabilitacyjny
- pozyskiwanie środków 
na rzecz osób 
niewidomych
- sprawowanie opieki 
oraz udzielanie pomocy
- organizowanie świetlic 
dziennego pobytu
- organizowanie 
wyjazdów wakacyjnych 
dla dzieci z dysfunkcją 
wzroku
- pozyskiwanie 
wolontariuszy i 
opiekunów dla osób 
niewidomych i 
słabowidzących, 
prowadzenie spotkań 
ze specjalistami z 
zakresu profilaktyki  
opieki zdrowotnej, 
promocja zdrowego 
stylu życia, działania na 
rzecz profilaktyki osób 
zagrożonych 
wykluczeniem z życia 
społecznego ze względu 
na dysfunkcję wzroku, 
przeciwdziałanie 
uzależnieniom i 
patologiom społecznym

86.90.E

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

-organizowanie 
wyjazdów turystyczno - 
rekreacyjnych, 
sportowych dla osób z 
dysfunkcją narządu 
wzroku wraz z 
opiekunami
- organizowanie imprez 
okolicznościowych
- prowadzenie świetlicy 
dziennego pobytu dla 
członków koła Ochota, 
Ostrołęka, Nowy Dwór 
Mazowiecki
- organizacja 
warsztatów 
plastycznych, 
rękodzielniczych, zajęć 
muzycznych
- organizowanie 
festynów, spotkań, 
święta białej laski oraz  
kulturalnych imprez 
towarzyszących , 
mających na celu 
integrację i rozwój osób 
niepełnosprawnych
- prowadzenie 
muzykoterapii poprzez 
cotygodniowyxh 
spotkań i zajęć  chóru
- organizowanie 
wspólnych wyjść do 
teatru i kina
- organizowanie 
wycieczek 
krajoznawczych
- organizowanie 
wyjazdów do 
sanktuariów
- organizowanie 
wyjazdów poznawczych 
do szczególnych miejsc 
kultury dziedzictwa 
narodowego

85.52.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

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

organizowanie szkoleń 
dla pracowników, 
wolontariuszy, 
opiekunów oraz 
członków rodzin osób 
niewidomych i 
słabowidzących
- prowadzenie kursu 
języka angielskiego
- prowadzenie 
wszelkiego zakresu 
usług dla osób 
niewidomych tl, 
szkoleń, treningów, 
pracy z 
tyflopedagogami w 
zakresie nauki życia 
codziennego,
- udostępnianie 
odpowiednich 
programów 
komputerowych,
- zaopattywanie w 
sprzęt specjalistyczny,
- prowadzenie porad 
prawnych dla członków 
PZN
- organizowanie 
spotkań mających na 
celu propagowanie 
zdrowego stylu życia,
- promowanie literatury 
fachowej w zakresie 
nowinek technicznych 
dla osób z dysfunkcją 
wzroku
- nauka braila
- pomoc w aktywizacji 
zawodowej poprzez 
organizację szkoleń z 
zakresu poszukiwania 
pracy, pisania CV

85.60.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Związek w okresie 
sprawozdawczym w 
zakresie działalności 
odpłatnej organizował 
wyjazdy turystyczno - 
rekreacyjne i sportowe 
dla osób z dysfunkcją 
wzroku oraz imprezy o 
charakterze 
integracyjnym oraz 
okolicznościowym na 
terenie województwa i 
całego 
krajuorganizowanie 
wyjazdów turystyczno - 
rekreacyjnych, 
sportowych dla osób z 
dysfunkcją narządu 
wzroku wraz z 
opiekunami - 
organizowanie imprez 
okolicznościowych - 
prowadzenie świetlicy 
dziennego pobytu dla 
członków koła Ochota, 
Ostrołęka, Nowy Dwór 
Mazowiecki - 
organizacja warsztatów 
plastycznych, 
rękodzielniczych, zajęć 
muzycznych - 
organizowanie 
festynów, spotkań, 
święta białej laski oraz 
kulturalnych imprez 
towarzyszących , 
mających na celu 
integrację i rozwój osób 
niepełnosprawnych

85.52.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis 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 wyników/zysków i strat) 2,722,574.32 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 744,601.04 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 310,471.79 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 608.23 zł

e) Pozostałe przychody 1,666,893.26 zł

0.00 zł

0.00 zł

557,823.00 zł

1,097,684.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 358,609.00 zł

190,094.00 zł

0.00 zł

168,515.00 zł

0.00 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)

e) ze spadków, zapisów

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 149,019.66 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1,655,507.00 zł

Druk: MPiPS 10
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2.4. Z innych źródeł 559,438.66 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -1,340,799.80 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 149,019.66 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: 2,692,410.86 zł 149,019.66 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

2,085,400.84 zł 149,019.66 zł

310,471.79 zł 0.00 zł

0.00 zł

41.84 zł

288,431.26 zł

8,065.13 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 zakup sprzętu do rehabilitacji 52,083.61 zł

2 realizacja projektów 36,936.05 zł

3 zakup pomocy dydaktycznych 40,000.00 zł

4 spotkania integracyjne i okolicznościowe 20,000.00 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

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 podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: zwolnienie z opłat 
pocztowych

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)

36.0 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)

13.7 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

6,292.00 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 zł0.00 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)

220.00 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

200.00 osób

20.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,022,963.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

513,710.00 zł

513,710.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 509,253.00 zł

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

509,253.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 509,253.00 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

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)

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

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 w 
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
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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)

4,370.00 zł

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

0.00 zł

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

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

1,537.78 zł

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

4,370.00 zł

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

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

9,000.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wycieczka do Ustronia 
Morskiego

dofinansowanie 
niepełnosprawnych w ramach 
kultury i rekreacji

PFRON 6,000.00 zł

2 Spotkanie Wigilijne  -
Gostynin

integracja osób 
niepełełnosprawnych

PFRON 400.00 zł

3 Dwie wycieczki integracyjno 
- rekreacyjne do Zakopanego 
i Lichenia

kultura i rekreacja Starosta Gostyniński 5,706.00 zł

4 Wspieranie 
usamodzielniania się i 
integracja sób niewidomych 
i słabowidzących

spotkania integracyjne, nauka 
życia codziennego

Burmistrz miasta Milanówka 3,000.00 zł

5 Organizacja sportu, 
kultury,rekreacji i turystyki 
osób niwpełnospranych

spotkanie integracyjne - święto 
białej laski

Powiat Zyrardowski PFRON 1,500.00 zł

6 Integracja Społeczna osób 
niewidomych i 
słabowidzacych

spotkania integracyjne, 
edukacyjne, nauka zycia 
codziennego, funkcjonowanie w 
grupie

Gmina Grodzisk Mazowiecki 20,000.00 zł

7 Wycieczka Krajoznawczo 
Turystyczna

rozwój kultury i rekreacji PFRON PCPR 35,000.00 zł

8 Sport, kultura, rekreacja i 
turystyka osób 
niepełnosprawnych

rozwój kultury PCPR Legionowo 1,200.00 zł

9 Sport, kultura, rekreacja i 
turystyka osób 
niepełnosprawnych

dzień białej laski spotkanie 
integracyjne

PCPR Legionowo 800.00 zł

10 Impreza turystyczno-
rekreacyjna - wycieczka na 
trasie Lipsko - Sanok - Pętla 
Bieszczadzka - Lipsko

rozwój kultury i rekreacji PFRON PCPR 5,748.00 zł

11 Organizowanie  regionalnych 
imprez kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i 
rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych Opłatek 
2014

integracja , rozwój kultury i 
turystki

MCPS Maków Mazowiecki 7,250.00 zł

12 Wycieczka turystyczno 
krajoznawcza dla osób 
niepełnosprawnych z 
dysfunkcją narzadu wzroku z 
terenu powiatu 
mazowieckiego

Rozwój kultury i rekreacji PFRON Powiat Mazowiecki 6,300.00 zł

13 Działania na rzecz integracji i 
zwiększenia uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych w 
życciu społacznym

rozwój i integracja osób 
niewidomych, działania na rzecz 
aktywizacji środowiskowej

Miasto Mława 1,500.00 zł

14 Wspieranie i wyrównywanie 
szans rodzin i osób będących 
w trudnej sytuacji życiowej

wyrównywanie szans i wparcie 
dla osó niewidomych

Miasto Mława 500.00 zł

15 Zajęcia ruchowe, 
terapeutyczne w ośrodkach 
sportowych

uporzechnianie kultury 
sportowej wśród osób 
niewidzących

Miasto Mława 1,000.00 zł
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16 Organizowanie lub 
uczestnictwo w 
przedsięwzięciach 
podtrzymujących tradycję 
narodową

pielęgnowanie polskosci oraz 
rozwój świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej

Powiat Mławski 1,470.00 zł

17 Spotkanie Integracyjne z 
okazji Dnia Białej Laski

integracja osób niewidomych PFRON PCPR Mińsk Mazowiecki 900.00 zł

18 Wycieczka integracyjno - 
szkoleniowa do Jastrzębiej 
Góry

rozwój kultury, edukacji, 
turystyki

PFRON PCPR Mińsk Mazowiecki 6,000.00 zł

19 Wyjazd turystyczno 
integracyjny- Szlakiem 
Beskidu

rozwój turystyki, integracja 
osób niepełnosprawnych

Miasto Gmina Nowy Dwór 
Mazowiecki

5,000.00 zł

20 Wyjazd turystyczno 
integracyjny- Szlakiem 
Beskidu

rozwój turystyki, integracja 
osób niepełnosprawnych

Starosta Nowodworski 17,800.00 zł

21 Pracownia Życia 
Codziennego

spotkania integracyjne, 
edukacyjne, nauka zycia 
codziennego, bezpieczeństwo 
przygotowania posiłków

M.ST Warszawa Dzielnica Ochota 9,000.00 zł

22 Świetlica Dziennego Pobytu funkcjonowanie w grupe, 
integracja , rizwój

M.ST. Warszawa Dzielnica Ochota 6,500.00 zł

23 Organizowanie imprez 
kulturalnych,sportowych 
turystycznych i 
rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych

integracja społeczna Miasto Ostrołęka 5,000.00 zł

24 Organizowanie i 
prowadzenie szkoleń, 
kursów, warsztatów, grup 
środowiskowego wsparcia 
oraz zespołów aktywności 
społecznej

aktywizacja osób 
niepełnosprawnych

Miasto Ostrołęka 7,000.00 zł

25 Zorganizowanie spotkania 
kulturalnego

integracja osób 
niepełnosprawnych

Miasto Otwock 2,200.00 zł

26 Aktywizacja i integracja osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Aktywizacja i integracja osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

Gmina Konstancin Jeziorna 4,500.00 zł

27 Przedsięwzięcia Turystyczno 
- rekreacyjne i krajoznawcze 
dla społeczności lokalnej

rozwój kultury i rekreacji 
społeczności lokalnej

Gmina Konstancin Jeziorna 20,000.00 zł

28 Upowszechnianie turystyki i 
rekreacji krajoznawczej dla 
osób dorosłych

rozwój kultury i rekreacji 
społeczności lokalnej

Gmina Lesznowola 8,000.00 zł

29 Polityka Społeczna i pomoc 
prorodzinna  Radość naszą 
szansą

aktywizacja społeczna , pomoc 
prorodzinna

Gmina Góra Kalwaria 6,000.00 zł

30 Działania w zakresie dbania 
o własne zdrowie i jego 
ochronę

Wspierania usług leczniczo 
terapeutycznych dla osób 
niewidomych i słabowidzących, 
wspieranie zajęć 
rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych fizycznie i 
intelektualnie

Gmina Piaseczno 24,192.20 zł

31 W przyjaźni z kulturą terapia dla osób 
niepełnosprawnych poprzez 
rozwój kultury

M. ST Warszawa Dzielnica Praga Płd 8,000.00 zł
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32 Zwykli czy niezwykli? integracja osób 
niepełnosprawnych 
niewidomych i słabowidzacych

PFRON PCPR Pruszków 10,000.00 zł

33 Wycieczka do Kazimierza 
Dolnego

dofinansowanie w ramach 
rozwoju kultury i turystyki

PFRON PCPR Przasnysz 3,420.00 zł

34 Biała Laska dofinansowanie do aktywizacji 
osób niepełnosprawnych

PFRON MOPS Radom 1,700.00 zł

35 Biała Laska integracja i aktywizacja  osób 
niepełnosprawnych

PFRON PCPR Radom 1,200.00 zł

36 Obchody Dnia Białej Laski integracja osób niewidzących i 
słabowidzacych

Miasto Siedlce 3,000.00 zł

37 Impreza Turystyczna - 
wycieczka Świętokrzyskie 
czaruje

integracja osób niewidomych, 
aktywizacja poprzez turystykę

Starosta Siedlecki PFRON 4,650.00 zł

38 Impreza turystyczna - 
wycieczka do Krainy 
Westernu i Zamku Książąt 
Mazowieckich

integracja  osób niewidomych, 
aktywizacja poprzez turystykę

Starosta Siedlecki PFRON 1,050.00 zł

39 Świętokrzyskie czaruje integracja społeczna poprzez 
udział w imprezach 
turystycznych

Miasto Siedlce 4,650.00 zł

40 Do Krainy Westernu i Zamku 
Książąt Mazowieckich

integracja społeczna poprzez 
turystykę

Miasto Siedlce 350.00 zł

41 Dzień Białej Laski integracja osób niewidomych i 
słabowidzacych

Powiat Sierpecki 500.00 zł

42 Dzień Dziecka integracja społeczna dzieci z 
dysfunkcją wzroku

Powiat Sierpecki 500.00 zł

43 Piknik Rodzinny promocja integracja społeczna 
rodzin

Powiat Sierpecki 500.00 zł

44 Dzień Białej Laski integracja i walka z  
wykluczeniem społecznym osób 
niepełnosprawnych

Gmina Miasto Sierpc 400.00 zł

45 Wycieczka Puławy - Lublin 
Nałęczów

integracja i walka z 
wykluczeniem społecznym osób 
niepełnosprawnych

Miasto Gmina Sochaczew 2,500.00 zł

46 Wycieczka jednodniowa do 
Kazimierza Dolnego

rozwój turystyki dla 
mieszkańców Gminy Przysucha

PCPR Przysucha 3,420.00 zł

47 Dzień Białej Laski integracja osób 
niepełnosprawnych

Gmina Przysucha 1,000.00 zł

48 Niepełnosprawni dążą do 
życia w trzeźwości

działanie edukacyjne, 
terapeutyczne na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Urząd M.ST Warszawy dzielnica 
Wola

5,000.00 zł

49 Wysportowani i aktywni 
niepełnosprawni

rozwój sportu i turystyki wśród 
osób niepełnospranych

Urząd M.ST. Warszawy Dzielnica 
Wola

6,000.00 zł

50 Niepełnosprawni Wzrokowo, 
ale sprawni sportowo

rozwój sportu i turystyki wśród 
osób niewidzących

Urząd M.ST Warszawy Dzielnica 
Bemowo

10,400.00 zł

51 ABC Turystyki i Zdrowia upowszechnianie turystki i 
rekreacji dla osób z dysfunkcją 
wzroku

Gmina Ożarów Mazowiecki 5,000.00 zł

52 Działania na rzecz integracji 
osób niepełnosprawnych

integracja i aktywizacja osób z 
dysfunkcją wzroku

Gmina Zielonka 4,000.00 zł

53 Sport kultura i rekreacja i 
turystyka dla osób 
niepełnosprawnych

spotkania integracyjne, rozwój 
sportu i turystyki wśród osób 
niepełnosptawnych

PCPR PFRON Wołomin 15,880.00 zł
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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)

54 Wspieranie działań mających 
na celu usamodzielnienie się 
osób niepełnosprawnych 
oraz integrację poprzez 
organizowanie imprez 
plenerowych

spotkania integracyjne, 
funkcjonowanie w grupie, 
rehabilitacja społeczna

Miasto Kobyłka 5,000.00 zł

55 Wypoczynek letni dla dzieci 
niewidomych i 
słabowidzących wraz z 
opiekunami

wypoczynek dla dzieci Gmina Tłuszcz 1,000.00 zł

56 Ochrona i promocja Zdrowia 
w zakresie programu 
samopomocy wśród osób 
niedowidzacych

ochrona i promocja zdrowia Miasto Żyrardów i Gmina Wołomin 9,500.00 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
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maciej Dunin Borkowski, Andrzej 
Patatyn /15.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania
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