
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina M. WROCŁAW

Powiat M. WROCŁAW

Ulica GRUNWALDZKA Nr domu 12 B Nr lokalu 

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-355 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 71-321-32-02

Nr faksu 71-321-32-02 E-mail 
sekretariat@dolnoslaski.pzn.
org.pl

Strona www www.dolnyslask.pzn.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-10-07

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 93211292100000 6. Numer KRS 0000087580

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

Elżbieta Lipińska Prezes Zarządu Okręgu 
Dolnośląskiego PZN

TAK

Anna Jaworska Sekretarz Zarządu 
Okręgu Dolnośląskiego 
PZN

TAK

Marzena Liczmonik Wiceprezes Zarządu 
Okręgu Dolnośląskiego 
PZN

TAK

Bogumiła Kochanek Wiceprezes Zarządu 
Okręgu Dolnośląskiego 
PZN

TAK

Zbigniew Skulski Wiceprezes Zarządu 
Okręgu Dolnośląskiego 
PZN

TAK

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG DOLNOŚLĄSKI

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

Ryszard Kosior Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wojciech Kukla Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Wojciech Dzięcioł Zastępca 
Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Lucyna Zofia Keslig Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Sabina Czyżewska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Stanisław Tomkowiak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Druk: MPiPS 2



PZN swoje statutowe zadania realizuje przez: (wg § 10 Statutu) 
1) rejestrację i przyjmowanie niewidomych w poczet członków, 2) 
prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i
zawodowej niewidomych dorosłych i dzieci w różnych formach oraz 
prowadzenie własnych ośrodków leczniczo i szkoleniowo-
rehabilitacyjnych,
3) działania na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny,
4) organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej 
niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku 
dorosłych i dzieci,
5) działania na rzecz wydawania podręczników szkolnych, czasopism i 
innych wydawnictw pismem punktowym, drukiem powiększonym oraz na 
innych nośnikach dostępnych dla niewidomych, a także na rzecz 
zwiększenia dostępności pomocy dydaktycznych,
6) prowadzenie specjalistycznych bibliotek,
7) współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w 
rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych osób niewidomych oraz z 
innymi instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej, a także 
prowadzenie własnych poradni, domów pomocy społecznej, świetlic 
terapeutycznych, klubów samopomocowych, ośrodków wsparcia, 
środowiskowych domów samopomocy i innych placówek opiekuńczo-
rehabilitacyjnych, warsztatów  terapii zajęciowej, zakładów aktywności 
zawodowej.
8) działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, pomoc w 
organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie 
różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwo oraz 
pomoc w znajdowaniu zatrudnienia,
9) działania na rzecz szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli, instruktorów rehabilitacji, innych osób pracujących z 
niewidomymi i na rzecz niewidomych, a także rodziców i opiekunów osób 
niewidomych,
10) inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących 
niewidomych,
11) działalność ekspercką oraz inicjowanie i prowadzenie badań i prac 
rozwojowych z zakresu rehabilitacji, warunków życia i potrzeb 
niewidomych,
12) organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów,
13) organizowanie indywidualnej pomocy dla członków w rozwiązywaniu 
życiowych problemów,
14) działania na rzecz profilaktyki uzależnień,
15) organizację i promocję wolontariatu oraz innych 
zinstytucjonalizowanych form wspierania,
16) prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz 
niewidomych z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych 
publikacji oraz popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki i ochrony 
narządu wzroku.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Druk: MPiPS 3



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)

3630

75

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

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Okręg Dolnośląski PZN działa na terenie całego województwa dolnośląskiego, we Wrocławiu i 27 Kołach 
Terenowych.
Zadania za rok 2017 zrealizowane były w ramach środków PFRON, Urzędu Marszałkowskiego, oraz 
środków znajdujących się w gestii gminnych i powiatowych organów jednostek samorządowych 
województwa dolnośląskiego, współpracujących z Kołami Terenowymi Okręgu Dolnośląskiego PZN 
Poradnictwo dla osób niewidomych i słabowidzących
Szkolenia grupowe i indywidualne
Doradztwo rehabilitacyjne oraz dobór drobnego sprzętu rehabilitacyjnego (lupy, czujniki poziomu
cieczy, folie powiększające, zegarki udźwiękowione, itp.)
Zajęcia rehabilitacyjno - sportowe oraz kulturalne
Organizowanie wyjazdów rekreacyjnych, turnusów rehabilitacyjno-rekreacyjnych, wycieczek 
turystycznych i krajoznawczych dla członków PZN
Przy Okręgu działa biblioteka, w której znajdują się zbiory książek w zapisie elektronicznym oraz 
czasopism w druku powiększonym.
W siedzibie Okręgu działa Tyflostudio w pełni wyposażone w stanowiska komputerowe wyposażone w 
specjalistyczne oprogramowanie. Tyflostudio posiada także drukarkę brajlowską oraz monitor 
brajlowski. Pozwala to naszym podopiecznym i beneficjentom na zapoznawanie się z programami 
specjalistycznymi /Jaws, Window-Eys, Supernova, NVDA, Zoomtext, Narrator/, nabywania umiejętności 
posługiwania się sprzętem komputerowym, posługiwania się Internetem i pozyskiwania informacji 
ogólnych oraz dotyczących praw i uprawnień przysługujących niepełnosprawnym, słuchanie prasy 
środowiskowej oraz książek i filmów z audiodeskrypcją. Tyflostudio daje także możliwość tworzenia 
mapek i schematów dotykowych, niezbędnych w procesie edukacji i rehabilitacji (wygrzewarka do 
rysunków wypukłych).
Dysponujemy również wypożyczalnią sprzęty dydaktycznego, która jest kierowana dla dzieci uczących 
się w szkłach masowych. W ramach wypożyczalni można wypożyczyć zabawki interaktywne, jak
również sprzęt ułatwiający naukę (m.in. powiększone cyfry i litery, wypukły globus, atlas anatomiczny, 
kubarytmy, figury geometryczne).
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Poradnictwo w zakresie 
rehabilitacji 
/profilaktyka, dobór 
sprzętu 
specjalistycznego, 
codziennego użytku 
niezbędnego do 
funkcjonowania w życiu 
społecznym, wykładnia 
przepisów i prawa 
(prawa podatkowego, 
ulg i uprawnień 
przysługującym
osobom z dysfunkcją 
wzroku), spraw 
socjalnych, opieka 
psychologiczna. 
Szkolenia grupowe i 
indywidualne, / z 
zakresu orientacji 
przestrzennej,
czynności dnia 
codziennego, pismo 
punktowe, obsługa 
komputera i urządzeń 
tyfloinformatycznych 
takich jak drukarki 
brajlowskie, monitory 
brajlowskie, urządzenia 
lektorskie i Inne

88.10.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pełna działalność 
statutowa na rzecz
osób niewidomych i 
niedowidzących.
1. rejestrację i 
przyjmowanie 
niewidomych w poczet 
członków,
2. prowadzenie 
rehabilitacji 
podstawowej,
leczniczej, społecznej i 
zawodowej 
niewidomych dorosłych
i dzieci w różnych 
formach oraz 
prowadzenie własnych 
ośrodków leczniczo- i 
szkoleniowo-
rehabilitacyjnych,
3. działania na rzecz 
zaopatrzenia 
niewidomych w sprzęt 
rehabilitacyjny,
4. organizowanie 
różnych form 
działalności kulturalnej i 
artystycznej 
niewidomych, a także 
sportu, turystyki 

94.99.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

Druk: MPiPS 5
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irekreacji oraz 
wypoczynku dorosłych i 
dzieci,
5. działania na rzecz 
wydawania 
podręczników
szkolnych, czasopism i 
innych wydawnictw 
pismem punktowym, 
drukiem powiększonym 
oraz na innych 
nośnikach dostępnych 
dla niewidomych, a 
także na rzecz 
zwiększenia
dostępności pomocy 
dydaktycznych,
6. prowadzenie 
specjalistycznych 
bibliotek,
7. współdziałanie z 
organizacjami i 
instytucjami
właściwymi w 
rozwiązywaniu 
problemów socjalno-
bytowych osób 
niewidomych oraz z 
innymi instytucjami 
działającymi w sferze 
pomocy społecznej, a 
także prowadzenie 
własnych poradni, 
domów pomocy 
społecznej, świetlic 
terapeutycznych, 
klubów 
samopomocowych, 
ośrodków wsparcia, 
środowiskowych
domów samopomocy i 
innych placówek 
opiekuńczo-
rehabilitacyjnych, 
warsztatów terapii 
zajęciowej, zakładów 
aktywności zawodowej, 
8. działania na rzecz 
aktywizacji zawodowej 
niewidomych....

Druk: MPiPS 6



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

Pozaszkolne formy 
edukacji sportowej oraz 
zajęć sportowych i 
rekreacyjnych. Zajęcia 
rekreacyjne i animacje 
mające na celu 
zwiększenie 
samodzielności, 
podniesienie 
samooceny, pomoc w 
rehabilitacji i 
usprawniania widzenia, 
zachęcenie przez sport 
do wyjścia z domu i 
nawiązywanie 
kontaktów z innymi 
ludźmi. W szczególności 
spacery z kijkami -
Nornic Walking, w 
poszczególnych 
jednostkach organizacji 
wyjścia na basen, w 
okręgu sekcja brydża 
sportowego,
współpraca niektórych 
kół z Crossem -
Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Sportu i 
Turystyki Niewidomych
i Słabowidzących.

85.51.Z
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana
- prowadzenie 
rehabilitacji 
podstawowej po przez 
organizację szkoleń 
indywidualnych i 
grupowych (szkolenia z 
rehabilitacji 
podstawowej, z nauki 
obsługi komputera, 
nauka pisma brajla, 
orientacji
przestrzennej,
czynności dnia 
codziennego, zajęcia z 
psychologiem),
- działania na rzecz 
zaopatrzenia 
niewidomych w sprzęt 
rehabilitacyjny,
- organizowanie
różnych form 
działalności kulturalnej i 
artystycznej 
niewidomych, a także 
sportu, turystyki i 
rekreacji oraz 
wypoczynku dorosłych i 
dzieci,
- działania na rzecz 
szkolenia i podnoszenia 
kwalifikacji
zawodowych
nauczycieli,
instruktorów 
rehabilitacji, innych
osób pracujących z 
niewidomymi i na rzecz 
niewidomych, a także 
rodziców i opiekunów 
osób niewidomych,
- działalność ekspercką.

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Druk: MPiPS 8



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) 1,374,654.45 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,225,231.47 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 146,923.29 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.45 zł

e) Pozostałe przychody 2,499.24 zł

0.00 zł

0.00 zł

262,288.17 zł

611,813.19 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 318,500.93 zł

142,356.00 zł

134,095.92 zł

42,049.01 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 26,680.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 874,101.36 zł

Druk: MPiPS 9
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2.4. Z innych źródeł 155,371.36 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 176,442.18 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -715.02 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 18,274.45 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: 1,466,491.88 zł 18,274.45 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

1,048,789.29 zł 18,274.45 zł

147,638.31 zł 0.00 zł

0.00 zł

67.86 zł

268,830.98 zł

1,165.44 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

1 poradnictwo dla osób niewidomych i słabowidzących 14,416.29 zł

2 zajęcia rehabilitacyjno-sportowe oraz kulturalne 2,709.26 zł

3 organizowanie wycieczek krajoznawczych i turystycznych 1,148.90 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

3,101.00 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)

17.0 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)

14.8 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

3,632.00 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)

5.00 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

2.00 osób

3.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 606,708.72 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

390,840.49 zł

390,840.49 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 215,868.23 zł

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

606,708.72 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 5,335.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 601,373.72 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)

9,396.67 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)

41,162.39 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)

50,559.06 zł

150.00 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

135.00 osób

15.00 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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 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

24,650.00 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)

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

1 Wsparcie i edukacja osó 
niepełnsorawnych 
wzrokowo

Głównym założeniem projektu 
jest działanie na rzecz osób z 
dysfunkcją narządu wzroku 
zamieszkałych  we Wrocławiu w 
celu ułatwienie im 
samodzielnego funkcjonowania 
w społeczeństwie i poprawy 
jakości życia,zapoczątkowanie 
procesu rehabilitacji i 
wzbudzania motywacji do jej 
kontynuowania. Przede 
wszystkim edukacja w celu 
polepszenia jakości życia.

MOPS Wrocław 57,500.00 zł

2 Klub Seniora Propagowanie zdrowego, 
twórczego i aktywnego trybu 
życia seniorów, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z 
poważnymi dysfunkcjami 
wzroku (osoby ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności

Gmina Wrocław 9,000.00 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

29,070.00 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

29,070.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Koncertowa Biała Laska Celem głównym naszego 
projektu jest wzrost aktywności 
społecznej osób niewidomych i 
niedowidzących z Dolnego 
Śląska.
Cele szczegółowe:
- promocja twórczości osób 
ociemniałych z województwa 
dolnośląskiego
- integracja środowiska osób z 
dysfunkcją narządu wzroku z 
całego Dolnego Śląska
- promocja aktywności 
kulturalnej na rzecz innych 
wśród osób niewidomych i 
słabowidzących z Dolnego 
Śląska
- przełamanie negatywnych 
stereotypów dotyczących osób 
niewidomych i niedowidzących
- promowanie aktywności

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

19,450.00 zł

4 Sport Rehabilitacją 
Niewidomego

wspieranie zasady „sport dla 
wszystkich” w oparciu o 
tworzenie warunków 
wyrównania szans dostępu do 
sportu osób niepełnosprawnych 
wzrokowo, poprzez skierowanie 
do osób z dysfunkcją wzrokową 
ofertę udziału w różnorodnych 
formach uprawniania 
aktywności fizycznej 
dostosowanej do stopnia 
niepełnosprawności i wieku

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

20,000.00 zł

5 Niewidomy przekracza próg Głównym założeniem projektu 
jest działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych wzrokowo z 
Dolnego Śląska w celu 
ułatwienie im samodzielnego 
funkcjonowania w 
społeczeństwie i poprawy 
jakości życia, zapoczątkowanie 
procesu rehabilitacji i 
wzbudzania motywacji do jej 
kontynuowania
Cele szczegółowe
• przeciwdziałanie izolacji 
społecznej osób niewidomych i 
słabowidzących, 
• poprawa autonomii i 
niezależności społecznej osób z 
dysfunkcją narządu wzroku,
• orientacji przestrzennej w 
przestrzeni zamknię

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

7,000.00 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

6 Niewidomy w świątecznym 
nastroju

Działania edukacyjne służące 
popularyzacji i ochronie tradycji 
oraz kultury regionalnej 
związanej z okresem Świąt 
Bożego Narodzenia ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dziedzictwa kulturowego 
społeczności ludzi 
niepełnosprawnych wzrokowo 
mieszkańców miasta 
Wrocławia.

Gmina Wrocław 9,900.00 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

1 Przez informację i 
rehabilitację do 
samodzielności 
niewidomego

Zwiększenie szeroko 
pojmowanej samodzielności 
osób z dysfunkcja narządu 
wzroku z całego Dolnego Sląska. 
Pokonywanie i akceptacja 
niepełnosprawności przez 
zapoznanie i wykorzystanie 
nowoczesnych technologii, 
dostosowanych dla osób z 
niepełnosprawnością 
wzrokową. Wzrost motywacji 
do działania, nabycie nowych 
umiejętności i wiedzy w celu 
polepszenia jakości życia 
społecznego.

PFRON 248,608.00 zł
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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)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Anna Jaworska
Zbigniew Skulski
Wrocław, 20.06.2018 Data wypełnienia sprawozdania

Druk: MPiPS 17


