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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-12

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 22-826-88-66

Nr faksu 22-826-99-93 E-mail fpdn@fpdn.org.pl Strona www www.fpdn.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-04-15

2004-06-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01157034100000 6. Numer KRS 0000158692

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

Piotr Konczewski Prezes Zarządu TAK

Anna Strumińska Członek Zarządu TAK

Czesław Ślusarczyk Członek Zarządu 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

Stanisław Świderski Przewodniczący Rady TAK

Mirosława Suchocka Członek Rady TAK

Marek Cegliński Członek Rady TAK

Janusz Maria Gołaś Członek Rady TAK

Kornelia Czerwińska Członek Rady TAK

Józef Chojnicki Członek Rady TAK

FUNDACJA "PRACA DLA NIEWIDOMYCH"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Głównym celem FUNDACJI „PRACA DLA NIEWIDOMYCH” jest niesienie 
wszechstronnej pomocy organizacjom działającym w środowisku i na rzecz 
środowiska osób niewidomych, w celu rehabilitacji społecznej i 
zawodowej niewidomych oraz integracji w środowisku osób 
pełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Celem statutowym FUNDACJI „PRACA DLA NIEWIDOMYCH” jest spełnienie 
celów ideowych w środowisku niewidomych w Polsce, w szczególności 
poprzez:

• pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy dla inwalidów wzroku w 
Polsce;
• wspieranie działań mających na celu pozyskanie dla osób niewidomych i 
niedowidzących nowych obszarów działalności zawodowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem szkolenia niewidomych w tym zakresie;
• czynne wspieranie przepływu nowych rozwiązań technologicznych i 
naukowo-technicznych do środowiska osób niewidomych i 
niedowidzących;
• wspieranie instytucji, środowisk i stowarzyszeń działających na rzecz 
rehabilitacji społecznej i zawodowej niewidomych i niedowidzących;
• pozyskiwanie środków finansowych na realizacje statutowych celów 
Fundacji

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja „Praca dla Niewidomych” uzyskała Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08.06.2004 roku, status organizacji pożytku publicznego.

W okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2019, Fundacja „Praca dla Niewidomych” współpracowała z następującymi instytucjami 
działającymi na rzecz środowiska niewidomych i niedowidzących:

• Domem dla Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach, 
• Polskim Związkiem Niewidomych wraz z Kołami
• Organizacją Zatrudniającą Osoby Niewidome
• Stowarzyszeniem N.A.R.E.W.
• Organizacją Pracodawców Zatrudniających Osoby Niewidome OPZON
• Towarzystwem Opieki nad Ociemniałymi w Laskach
• Fundacją Aktywnej Rehabilitacji

Fundacja w ramach realizacji swoich celów statutowych:

1. Realizowała działania własne w biurze Fundacji w Warszawie służące aktywizacji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałające 
ich wykluczeniu.
2. Kontynuowała prowadzenie Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie.
3. Kontynuowała prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Krzyżewie.

Ad. 1. Biuro Fundacji - Warszawa
W 2019 roku Fundacja „Praca dla Niewidomych”, jako organizator prowadziła dwa zakłady aktywności zawodowej: Rolniczy 
Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie i Zakład Aktywności Zawodowej Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne w 
Krzyżewie. Zarząd Fundacji prowadził aktywny nadzór nad działaniami obu Zakładów.
Fundacja w ramach własnych środków wsparła oba Zakłady Aktywności Zawodowej w kwocie:
- 22 000,00 zł przeznaczonych na wsparcie działalności RZAZ w Stanisławowie
- 62 804,41 zł przeznaczonych na wsparcie działalności ZAZ w Krzyżewie
W roku sprawozdawczym Fundacja kontynuowała wynajem Nieruchomości położonej w Milanówku składającej się z działki 
oraz dwóch budynków. Umowa najmu została zakończona 30 czerwca 2019 roku. Przez pozostałą cześć roku Fundacja czyniła 
starania w kierunku pozyskania kolejnego najemcy jednakże nie przyniosło to pozytywnych rezultatów. 
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Fundacja w ramach działań własnych przeprowadziła:
- trzecią edycję programu „Stypendia Fundacji Praca dla Niewidomych” – stypendia w kwocie 1000 zł brutto otrzymało sześć 
osób z niepełnosprawnością wzroku które legitymowały się orzeczeniem o niepełnosprawności. Do konkursu zgłosiło się 17 
osób. Całkowity koszt programu stypendialnego wyniósł 42 000 zł brutto wliczając w to udział na poziomie 18 000 zł brutto 
fundacji Banku PKO BP.
- uroczysty koncert z okazji międzynarodowego Dnia Białej Laski dla osób niewidomych i słabowidzących z województwa 
mazowieckiego którego budżet wynosił 23 613 zł brutto.  Koncert którego główną atrakcją był udział chóru Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze odbył się 9 października 2019 r. o godz. 18.00 w Studiu Koncertowym Polskiego 
Radia im. W. Lutosławskiego. Wzięło w nim udział ok. 400 osób. Koncert zakończył się poczęstunkiem przygotowanym przez 
pracowników Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie.
W biurze Fundacji w Warszawie zatrudnionych w okresie sprawozdawczym były 4 osoby: 2 mężczyzn i 2 kobiety. Wśród 
zatrudnionych 3 osoby były pełnosprawne a jedna osoba posiadała orzeczenie o niepełnosprawności. Wszystkie zatrudnione 
osoby zatrudnione były w oparciu o umowę o prace na cały etat.
W okresie sprawozdawczym Fundacja na działania marketingowe i promocyjna takie jak reklama w TV oraz druk ulotek 
przeznaczyła środki w wysokości 4 191,73 zł brutto.

Ad. 2. Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie

Fundacja „Praca dla Niewidomych” w 2019 roku kontynuowała prowadzenie Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej dla 
Niewidomych w Stanisławowie koło Drobina w powiecie płockim. Zakład jest gospodarstwem rolnym o powierzchni ponad 25,7
 ha i zajmuje się uprawą i zbiorem płodów rolnych oraz produkcją ogrodniczą i sadowniczą. 
1. Zatrudnienie
W okresie sprawozdawczym w Zakładzie pracowało 60 osób niepełnosprawnych, w tym 2 osoby na zastępstwo za osoby 
przebywające na dłuższym zwolnieniu lekarskim,  co stanowiło 31,9 etatu oraz 21 osoby kadry obsługowo – rehabilitacyjnej, w 
tym jedna na urlopie macierzyńskim co stanowiło łącznie 21 etatów
Na dzień 31.12.2019 zatrudnionych było 41 osób z niepełnosprawnością ze stopniem znacznym i 19 osób z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności.
Na dzień 31.12.2019 w ramach 60 zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych:
- 40 osób stanowili mężczyźni w tym 29 z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz 11 z orzeczeniem o 
niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.
- 20 osób stanowiły kobiety w tym 12 z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz 8 z orzeczeniem o 
niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym
Wszystkie osoby to jest 60 osób niepełnosprawnych oraz 21 osób pełnosprawnych zatrudnione były na umowę o pracę.
W okresie sprawozdawczym na umowach cywilnoprawnych zatrudnione były dwie osoby.
2. Działalność zakładu.
W ramach RZAZ prowadzona była uprawy roślin, działalność gastronomiczna oraz produkcja mrożonych artykułów 
garmażeryjnych, głównie pierogów. W okresie sprawozdawczym  zakończono chów zwierząt, które zostały sprzedane w lutym 
2019 roku. W ramach działalności gastronomicznej Zakład kontynuuje dożywianie ubogich dzieci z terenów wiejskich, 
przygotowując i dostarczając obiady do okolicznych, gminnych szkół. W 2019 roku, po wygranych konkursach ofert na rok 
szkolny 2019/2020, powiększeniu uległa liczba szkół gdzie dostarczane były posiłki. Dodatkowo od września 2019 roku 
rozpoczęto dowożenie posiłków do żłobka w Sierpcu oraz gminnego przedszkola w Staroźrebach. Zrezygnowano natomiast, nie 
przedłużając umowy, z dostarczania posiłków do Zakładu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego w Tchórzu ze względu duże problemy 
logistyczne związane z koniecznością całotygodniowej obsługi placówki. W ramach działalności gastronomicznej Zakład 
świadczył również usługi cateringowe koncentrując się jednak na rynku lokalnym ze względu na wysokie koszty transportu 
stanowiące duży udział w całkowitych kosztach realizowanej obsługi. Wyjątek stanowiły cateringi dla dużej ilości uczestników, 
obsługiwane od lat, takie jak „Parada Seniorów” oraz koncert z okazji „Dnia Białej Laski”.
W minionym roku zdecydowanie zwiększono wielkość produkcji pierogów osiągając ilość 7146 kg. W ramach działalności 
produkcyjnej w 2019 roku wprowadzono nowe asortymenty pierogów oraz rozpoczęto prace nad nowymi produktami 
mrożonymi w innych kategoriach.
Działalność rolniczą niestety od samego początku sezonu utrudniała susza. Spowodowała ona znaczne obniżenie plonów, 
szczególnie w części ogrodniczej ale również zmniejszenie plonów w uprawach polowych takich jak ziemniaki, których plon 
odbiegał znacznie od przeciętnej. Za wpływ suszy na plony ziemniaków i zbóż zostało przyznane odszkodowanie.
Osiągnięto natomiast zadowalające efekty zbioru borówki amerykańskiej, która była dodatkowo nawadniana. Większość 
płodów rolnych została wykorzystana na potrzeby produkcji gastronomicznej.
3. Inwestycje.
W 2019 roku wykonywanych było kilka inwestycji związanych z polepszeniem warunków pracy pracowników 
niepełnosprawnych. Zgodnie z zatwierdzonym budżetem została wykonana instalacja klimatyzacyjna w części kuchennej. 
Dodatkowo w części kuchennej zostało zaadoptowane dodatkowe pomieszczenie przyjęcia naczyń brudnych, ułatwiające ich 
przekazanie do zmywalni oraz poprawiające warunki sanitarno-higieniczne w części gastronomicznej. Adaptacja i wykończenie 
pomieszczenia było finansowane ze środków FAZ.
Zakupiony został agregat prądotwórczy w celu zabezpieczenia ciągłości reżimu temperaturowego znajdujących się na terenie 
zakładu urządzeń chłodniczych oraz mroźni. Z funduszy FAZ sfinansowane zostało wyposażenie do nowo powstałej sali 
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rehabilitacji grupowej. Zakupiony został między innymi atlas, orbitrek oraz rower treningowy, a sala została odnowiona. 
Odnowiona została również część pomieszczeń biurowych. Wiele drobnych prac wykonanych na terenie zakładu miało 
charakter związany z organizacją pracy, przepływu surowców w ramach działalności kuchni oraz zapewnieniem odpowiednich 
dla przemysłu spożywczego warunków higieniczno-sanitarnych.
4. Misja RZAZ
Praca w zakładzie stanowi bardzo waży element przyczyniający się do rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 
niepełnosprawnych i ma na celu przygotowanie ich do  samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i zawodowym. 
Osoby z niepełnosprawnościami wykonujące pracę pod nadzorem instruktorów mają możliwość nauczenia się nie tylko 
wykonywania konkretnych prac ale również organizacji i współdziałania z innymi pracownikami. Uczą się także 
odpowiedzialności za powierzone obowiązki. Ważnym elementem rehabilitacji jest uczestnictwo w życiu społecznym zakładu. Z 
tego powodu pracownicy uczestniczyli tradycyjnie w spotkaniach integracyjnych przed Świętami Bożego Narodzenia oraz 
Wielkiej Nocy. Zorganizowano również zabawę andrzejkową. Ważnym elementem integracji był również tygodniowy wyjazd w 
okresie letnim 15 osób z niepełnosprawnościami do Sarbinowa finansowany częściowo ze środków PCPR w Płocku oraz 
środków Zakładowego FAZ. Z PCPR otrzymano dofinansowanie w wysokości 10 000 zł.
W okresie sprawozdawczym pracownicy RZAZ w Stanisławowie uczestniczyli w szkoleniach dotowanych z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego w których wkład własny wyniósł 16 080,00 zł brutto.
W ramach działań zgodnie z Ustawą o Rehabilitacji  prowadzona była codzienna rehabilitacja w zakładzie polegająca na 
wsparciu psychologicznym oraz fizjo-terapeutycznym. Aby poszerzyć spektrum działania i umożliwić większej ilości 
pracowników stały dostęp do aktywności fizycznej została zorganizowana sala grupowej rehabilitacji. Zakupione wyposażenie 
umożliwiło wykonywanie szerokiej gamy usprawniających ćwiczeń ruchowych pod nadzorem rehabilitanta. Poza tym 
pracownicy niepełnosprawni mieli nieograniczony dostęp do zabiegów masażu oraz zabiegów z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu.

Ad.3 Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie

Fundacja „Praca dla Niewidomych” kontynuowała prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej Centrum Turystyczno-
Rehabilitacyjnego w Krzyżewie.
Przedmiotem zawartej umowy pomiędzy Powiatem a Fundacją było utworzenie i prowadzenie ośrodka mającego być 
animatorem wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego. Fundacja zobowiązała się do utworzenia 
i prowadzania ośrodka rehabilitacyjnego, ZAZ-u i Centrum Informacji Turystycznej, organizowania i prowadzenia turnusów 
rehabilitacyjnych, stworzenia warunków do wzrostu liczby turystów odwiedzających Powiat Wysokomazowiecki i woj. 
podlaskie, promowania walorów turystycznych i kulturalnych Podlasia jak również zapewnienia koni do hipoterapii. Centrum, w 
czerwcu 2017 r. uzyskało wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uzyskało 
uprawnienie do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych.
Centrum na dzień 31.12.2019 zatrudniało 54 osoby: 15 instruktorów pracy i 39 pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością 
co łącznie stanowi 41,70 etatu. 
Osoby niepełnosprawne pracowały na następujących stanowiskach: pomoc kucharza, pomoc kelnerska, pomoc rehabilitacji, 
pokojowa/pokojowy, pracownik biurowy-recepcjonista, pomocnik stajennego, pracownik gospodarczy. Umowy o pracę 
pracowników niepełnosprawnych zawierane były na 0,55 etatu, jednakże przy widocznych postępach i zaangażowaniu 
pracownika wymiar etatu zwiększany był do 0,8 etatu.
Na dzień 31.12.2019 zatrudnionych było 21 osób z niepełnosprawnością ze stopniem znacznym i 18 osób z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności.
Na dzień 31.12.2019 w ramach 39 zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych:
- 20 osób stanowili mężczyźni w tym 13 z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz 7 z orzeczeniem o 
niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.
- 19 osób stanowiły kobiety w tym 8 z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz 11 z orzeczeniem o 
niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym
Wszystkie osoby to jest 39 osób niepełnosprawnych oraz 15 osób pełnosprawnych zatrudnione były na umowę o pracę.

Zakład w okresie sprawozdawczym prowadził rehabilitację zawodową, społeczną i medyczną niepełnosprawnych pracowników, 
zapewniając pracownikom w każdym dniu pracy jedną godzinę rehabilitacji.
W ramach rehabilitacji zawodowej pracownicy nabywali nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz doskonalili się 
poprzez wykonywanie obowiązków na swoich stanowiskach pracy, odbywając szkolenia lub wizyty studyjne (np. innym hotelu). 
Na terenie zakładu  odbywały się też spotkania z doradcą zawodowym.
W ramach rehabilitacji społecznej pracownicy niepełnosprawni brali udział w wycieczkach i wyjazdach krajoznawczych, 
uczestniczyli w koncertach, spektaklach teatralnych oraz projekcjach kinowych. Wspólnie z kadrą przygotowywali spotkania z 
okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz inne spotkania integracyjne jak: ogniska, imprezy karnawałowe bądź 
andrzejkowe. 
W ramach rehabilitacji korzystali z takich zabiegów jak:  fizyko- i kinezoterapia, hipoterapia, ćwiczenia ruchowe i gimnastyka, 
spotkania z psychologiem, zajęcia relaksacyjne, opieka pielęgniarska i specjalistyczna opieka medyczna.
W zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych Zakład współpracował z 5 podmiotami realizującymi staże zawodowe. Od roku 
2017 przyjętych zostało 19 stażystów i praktykantów. 8 osób po zakończonym stażu podjęło zatrudnienie w ZAZ. W chwili 
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obecnej na stażu jest 8 osób, w tym 3 osoby z WTZ w Starych Raciborach.
Większość naszych pracowników jest mieszkańcami Powiatu Wysokomazowieckiego. Pozostałe osoby dojeżdżają z powiatu 
białostockiego (teren Łap i okolic, Wasilkowa, Białegostoku, Kleosina). Wszyscy pracownicy niepełnosprawni dowożeni są do 
miejsca pracy przy udziale własnego i zewnętrznego transportu.
W okresie sprawozdawczym pracownicy ZAZ w Krzyżewie uczestniczyli w szkoleniach dotowanych z Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego w których wkład własny wyniósł 12 720,00 zł brutto.
W 2019 roku Zakład zrealizował szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu:
1. „Obsługa kas fiskalnych” prowadzone przez firmę JG Szkolenia – Doradztwo. Szkolenie odbyło się 22.05.2019 r. Miało na celu 
przygotowanie pracowników do pracy w charakterze recepcjonisty oraz umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności i 
podstawowej wiedzy z obsługi kas fiskalnych oraz terminali kart płatniczych. Uczestniczyło w nim 5 niepełnosprawnych 
pracowników Centrum.
2. „Profesjonalny stajenny”. Szkolenie odbyło się w ZAZ Krzyżewo w dniach 1-2.10.2019r. dla 13 niepełnosprawnych 
pracowników Centrum którzy otrzymali podstawową wiedzę z zakresu behawioru koni i właściwego funkcjonowania stajni.
3. „Kurs cukiernictwa” umożliwił  pracownikom zdobycie praktycznych umiejętności z pieczenia, zdobienia oraz modelowania 
słodkości. Szkolenie odbyło się 09.10.2019r. Uczestniczyło w nim 8 niepełnosprawnych pracowników Centrum.
4. „Vademecum Obsługi Hotelowej” dla 14 niepełnosprawnych pracowników Centrum podczas którego poznali mechanizmy 
podejmowania decyzji zakupowych przez gościa hotelowego, elementy wpływające na jego ocenę jakości usługi a także 
umiejętność komunikacji i dbałości o najwyższą jakość obsługi. Szkolenie odbyło się 18.10.2019 r.
5 . Instruktor ds. obsługi stajni oraz rehabilitantka uczestniczyli w szkoleniu dot. nabyciu uprawnień do prowadzenia zajęć 
hipoterapii. 
W 2019 roku Centrum przeprowadziło następujące działania marketingowe:
1) Kwiecień 2019 r. - udział w targach turystycznych „Oddych” w Mińsku na Białorusi; na stoisku prezentowana była oferta 
Centrum.
2) Wrzesień 2019 r. - w etapie regionalnym konkursu „Lodołamacze” Centrum otrzymało Certyfikat i III miejsce w kategorii 
Zatrudnienie Chronione.
3)  Listopad 2019 r. -  przedłużenie certyfikatu Miejsce Przyjazne Rowerzystom Green Vello w kategoriach: atrakcja turystyczna i 
obiekt noclegowy.
4) Listopad 2019 r. - uczestnictwo w targach turystycznych TT Warsaw w Warszawie, na których zaprezentowano ofertę 
Centrum na stoisku Podlaskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki.
5) Grudzień 2019 r. -  przedłużenie certyfikatu Polskiej Izby Turystyki, której Centrum jest członkiem.
6) Grudzień 2019 r. - przedłużenie certyfikatu jakości dla podmiotów ekonomii społecznej - znak ”Zakupu Prospołecznego”.
7) utrzymywanie i aktualizacja strony internetowej www.centrumkrzyzewo.pl
8) wykonanie nowego folderu i ulotek promujących Centrum i jego ofertę.
9) kontynuowanie utrzymania na portalu booking.com oferty Centrum.
10) Centrum zorganizowało kilka imprez okolicznościowych (m.in.. konferencje, komunie, imprezy rekreacyjne kierowane do 
uczniów szkół podstawowych, imprezy urodzinowe, obiady i poczęstunki dla uczestników gminnych uroczystości, imprezy 
rocznicowe dla gości z zewnątrz).
11) utrzymywano tablicę informującą o ofercie Centrum w Waniewie, obok wejścia na kładkę.
12) przygotowywano i rozpowszechniano ulotki reklamowe oraz prowadzono profil na Facebooku.
13) utrzymywano drogowskazy na drogach dojazdowych do Krzyżewa ułatwiających dojazd do Centrum.
14) promowano ZAZ i usługi tu świadczone w telewizji publicznej oraz radio: TVP 3 Białystok – w programie Strefa Innowacji 
(l8.10. 2019), Radio Nadzieja 26.09.2019.

Z roku na rok Centrum odnotowuje wzrost:
-  liczby turystów korzystających z systemu rezerwacji informacji turystycznej
- liczbę osób korzystających z obiektów turystycznych
- liczbę osób korzystających z kompleksu uzdrowiskowego
- liczbę turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych odwiedzających i korzystających z usług Centrum

W roku sprawozdawczym Centrum zapewniało całodzienne wyżywienie uczniom sąsiedniej szkoły mieszkającym w internacie. 
Uczniowie mieszkający w internacie nieodpłatnie korzystają z siłowni i urządzeń do ćwiczeń, które znajdują się na sali 
przeznaczonej do rehabilitacji. Warunkiem korzystania jest obecność opiekuna/wychowawcy. W ramach współpracy klienci 
Centrum (grupy zorganizowane) korzystają odpłatnie z sali gimnastycznej w szkole. Odbywa się to w terminach niekolidujących 
z zajęciami wf. Uczniowie w ramach zajęć dydaktycznych odbywają  zajęcia w stajni, korzystają z infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej.

W roku 2019 przeprowadzono:
1)  Modernizacje:
• Modernizacji kompleksu gastronomicznego, (remont sali konsumpcyjnej, doposażenie kuchni i zmywalni w nowe urządzenia i 
meble ze stali, montaż klimatyzacji na kuchni i sali konsumpcyjnej, doposażenie w zastawę stołową i sztućce),
• Remont i doposażenie pomieszczeń socjalnych pracowników niepełnosprawnych,
• Aranżacja terenu wokół Centrum

Druk: NIW-CRSO 5



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

150

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

• Zakup dodatkowego sprzętu  rehabilitacyjnego
2) Inwestycje
• Wielopokoleniowa strefa aktywności – całkowity koszt 74.400 zł w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 
wysokości 37.400,00zł oraz wkład Fundacji w wysokości 37.000,00 zł

W kolejnych latach Centrum planuje następujące działania:
1) Rozwój hipoterapii, 
• Towarzystwo Hipoterapii przekaże nam certyfikat ośrodka hipoterapeutycznego mogącego przeprowadzać hipoterapię, kursy 
i szkolenia. 
• zwiększenie stada koni (obecnie Centrum dysponuje siedmioma własnymi końmi);
2) przygotowanie krytej ujeżdżalni, na którą planowane jest pozyskanie środków UE.
3) Projekt „Praca w ZAZ nie pójdzie w las!” dofinansowanie z UE 340.000,00 zł, wkład Fundacji 59.000,00zł:
• Szkolenia dla 20 osób niepełnosprawnych; 
• Staże dla 10 osób niepełnosprawnych;
• Nowi pracownicy  - zatrudnienie 4 osób niepełnosprawnych oraz 1 trenera pracy;
• Nowe miejsca pracy – zagospodarowanie przestrzeni piwnicznej na potrzeby pralni.
4) Budowa dużej sali wielofunkcyjnej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (w miejscu baraku gospodarczego na 
tyłach). 
5) Szukanie rozwiązań dotyczących obniżenia kosztów ogrzewania budynków i podgrzewania wody. 
6) Dostosowanie części noclegowej (Ip.).w budynku rehabilitacyjnym do potrzeb osób niepełnosprawnych takich jak montaż 
windy oraz wyposażenie pokoi w prywatne łazienki.

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ramach prowadzonej nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego Fundacja 
koncentrowała się na niesieniu pomocy w 
tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z dysfunkcja narządu 
wzroku. Zadanie to było przede wszystkim 
realizowane poprzez prowadzenie Rolniczego 
Zakładu Aktywności Zawodowej w 
Stanisławowie oraz Centrum Turystyczno-
Rehabilitacyjnego w Krzyżewie. Fundacja 
wspierała również instytucje działające w Polsce 
na rzecz osób niewidomych ze specjalnym 
uwzględnieniem rehabilitacji ogólnej i 
zawodowej.

88.99.Z 0,00 zł
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6 116,80 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 894 498,49 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 5 927 689,29 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 257 188,30 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 1 622 648,46 zł

d) przychody finansowe 10 430,16 zł

e) pozostałe przychody 37 422,37 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 979 221,47 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 01.11.Z

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu.
Fundacja Praca dla Niewidomych prowadząc Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w 
Stanisławowie zajmowała się uprawą roli pozyskując warzywa i owoce wykorzystywane na 
potrzeby własnej kuchni przy przygotowywaniu posiłków na cele cateringowe oraz 
wynikających z podpisanych umów na dostarczanie posiłków. Znaczna część płodów rolnych 
została przeznaczona również do sprzedaży bezpośredniej. Część pracowników RZAZ 
zatrudnionych było bezpośrednio przy produkcji rolnej.

2 68.32.Z

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. Fundacja jest administratorem 
budynku przy ul. Jasnej 22 w Warszawie (dzielnica Śródmieście). Na zlecenie właściciela czyli 
Polskiego Związku Niewidomych oraz na podstawie zawartej umowy administruje 
nieruchomością przeprowadzając konieczne remonty, naprawy, konserwacje, przeglądy, 
odbiory a także rozliczając faktury eksploatacyjne i rozdzielając je na poszczególnych 
najemców. W tym rozumieniu Fundacja pełni rolę zarządcy i administratora nieruchomości.

3 56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych. Fundacja prowadząc i 
nadzorując funkcjonowanie RZAZ w Stanisławowie wyodrębnia w ramach prowadzonej przez 
siebie działalności przygotowywanie i dostarczanie posiłków wytwarzanych przez załogę 
Zakładu z produktów częściowo pochodzących z własnych upraw na rzecz rożnego rodzaju 
podmiotów zainteresowanych usługą cateringową. Rolniczy ZAZ w Stanisławowie startuje w 
przetargach oraz aktywnie reklamuje się jako przyjazne, ekologiczne i niedrogie miejsce, gdzie 
można zamówić posiłki dla grup zorganizowanych oraz obsłużyć rożnego rodzaju eventy 
gastronomiczne.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

19 604,21 zł

293 877,10 zł

3 581 017,18 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
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2.4. Z innych źródeł 47 852,53 zł

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

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 921,36 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 6 285 573,53 zł 6 921,36 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

4 094 066,56 zł 6 921,36 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 766 486,13 zł

1 578,30 zł

353 859,41 zł

69 583,13 zł 0,00 zł

1 Koncert Białej Laski 6 921,36 zł

1 Koncert Białej Laski organizowany corocznie dla osób niepełnosprawnych szczególnie 
niewidomych i słabowidzących (wynajem sali)

6 921,36 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 200,00 zł

355 373,01 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

1 622 648,46 złg) z działalności gospodarczej
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 163 121,74 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

139 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

98,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej -143 837,67 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

4 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 osób

2 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 376 410,55 zł

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

3 298 677,10 zł

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

77 733,45 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

2 193,10 zł

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

104,34 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 024,23 zł

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

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

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 257 730,72 zł

3 257 730,72 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 118 679,83 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 298 677,10 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

8 600,00 zł

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

780,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

1 Prowadzenie ZAZ Krzyżewo prowadzenie ośrodka ZAZ Wojewoda Podlaski 166 587,85 zł

2 wycieczka dla osób 
niepełnosprawnych

wycieczka dla osób 
niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe w Płocku 10 000,00 zł

3 kursy/szkolenie dla 
pracowników RZAZ 
Stanisławowo

kształcenie ustawiczne 
pracowników i pracodawcy w 
ramach KFS

Urząd Pracy w Płocku/ Starosta 
Płocki

64 320,00 zł

4 kursy/szkolenie dla 
pracowników ZAZ Krzyżewo

kształcenie ustawiczne 
pracowników i pracodawcy w 
ramach KFS

Urząd Pracy w Płocku/ Starosta 
Płocki

50 880,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

6 600,00 zł

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

1 Prowadzenie RZAZ 
Stanisławowo

prowadzenie ośrodka ZAZ PFRON 1 319 500,00 zł

2 Proadzenie ZAZ Krzyżewo prowadzenie ośrodka ZAZ PFRON 932 042,34 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Piotr Konczewski
Anna Strumińska
Czesław Ślusarczyk

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 IDEA Spółka z o.o. 141502784          
 

ul. Jasna 22
00-054 Warszawa

100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku 2

2 Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 1

3 Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku 1

4 Powiatowy Nadzór Budowlany Wysokie Mazowieckie 1

5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku 1

6 Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 1

3 dotacja rolna dla RZAZ dotacja rolna Agencja Rolna 19 604,21 zł

4 opiekun stażu opiekun stażu w ZAZ Krzyżewo Europejski Fundusz Społeczny 2 089,25 zł

2020-10-12
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