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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-07-29

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 niewidomych, w celu rehabilitacji społecznej i zawodowej 
niewidomych i innych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze 
środowiskiem pełnosprawnych. Fundacja swoje cele realizuje poprzez 
założenie i prowadzenie dwóch Zakładów Aktywności Zawodowej 
zatrudniających ponad 120 osób z rożnego rodzaju 
niepełnosprawnościami oraz poprzez działalność dodatkową skupiającą się 
na promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych.

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 osób niepełnosprawnych 
ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją narządu wzroku ;
• 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 2020, Fundacja „Praca dla Niewidomych” współpracowała z następującymi instytucjami 
działającymi na rzecz środowiska niewidomych i niedowidzących:
• 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 Hipoterapii

Fundacja w ramach realizacji swoich celów:
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 2020 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 wraz z pracownikami biura Fundacji prowadził aktywny nadzór nad działaniami obu Zakładów.
Fundacja w ramach własnych środków wsparła oba Zakłady Aktywności Zawodowej w kwocie:
-  30489,90 zł przeznaczonych na wsparcie działalności RZAZ w Stanisławowie
-  33650,00 zł przeznaczonych na wsparcie działalności ZAZ w Krzyżewie
W pierwszym kwartale 2020 roku Fundacja kontynuowała próby znalezienia nowego najemcy nieruchomości własnej położonej 
w Milanówku składającej się z działki oraz dwóch budynków. W rezultacie tych starań na początku II kwartału zawarta została 
umowa z nowym najemcą. Zgodnie z zapisami umowy Fundacja dokonała pełnej gamy przeglądów budowlanych i instalacji w 
przedmiotowej nieruchomości a także dokonała inwestycji na terenie działki w obrębie znajdującej się tam zieleni. Pod koniec 
roku wymieniony został piec wraz z przyłączami a najemca na własny koszt dokonał adaptacji nieruchomości pod kątem profilu 
prowadzonej działalności i przeznaczenia budynku głównego. Przez pozostałą część 2020 roku na terenie nieruchomości 
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prowadzona była działalność gospodarcza w postaci usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych dla osób starszych wraz z 
zakwaterowaniem pod nazwą „Dom Opieki Klaudia”.
Pod koniec I kwartału 2020 roku wraz z wprowadzeniem pierwszych ograniczeń wynikających z walki i przeciwdziałania skutkom 
pandemii zawieszona została możliwość kontynuowania działalności przez IDEA Sp. z o.o. która najmowała od Fundacji część 
należących do  niej powierzchni biurowych zlokalizowanych na ul. Jasnej 22 w Warszawie. Wraz z przedłużającym się 
lockdownem Spółka IDEA do tej pory prowadząca w najmowanych powierzchniach działalność noclegową zawiesiła swoją 
działalność i zrezygnowała z kontynuacji umowy najmu. Fundacja rozpoczęła poszukiwania nowego najemcy co zaowocowało 
sfinalizowaniem umowy najmu z nowym kontrahentem pod koniec II kwartału 2020 roku. Przez pozostałą część roku w 
najmowanych powierzchniach prowadzony był intensywny remont i adaptacja pomieszczeń przy jednoczesnym świadczeniu 
usług w bardzo okrojonym zakresie. Profil działalności nowego najemcy został oparty na świadczeniu usług zakwaterowania  i 
krótkotrwałego pobytu.
Fundacja przez cały okres 2020 roku pełniła funkcję administratora nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Jasnej 22 w Warszawie 
na zlecenie właściciela to jest Polskiego Związku Niewidomych. Będąc tak umocowana dokonywała naliczeń wynikających z 
eksploatacji dla poszczególnych użytkowników budynku oraz podejmowała kroki w celu utrzymania nieruchomości we 
właściwym stanie oraz niezakłóconym dostępie do wszelkich mediów.
Fundacja w ramach działań własnych przeprowadziła czwartą edycję programu „Stypendia Fundacji Praca dla Niewidomych” – 
stypendia w kwocie 900 zł brutto otrzymały trzy osoby z niepełnosprawnością wzroku które legitymowały się orzeczeniem o 
niepełnosprawności. Do konkursu zgłosiło się 13 osób. Komisja konkursowa zdecydowała się również przyznać jedno 
jednorazowe stypendium specjalne w kwocie 2700 zł brutto. Całkowity koszt programu stypendialnego wyniósł 27 000 zł brutto.
W 2020 roku Fundacja przekazała w postaci darowizny 10000 zł na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Lubelski Oddział 
Zamość.
Pozostała działalność statutowa kontynuowana była w okrojonym zakresie z powodu ograniczeń wynikających ze stanu 
pandemii ale też ze względu na maksymalne nakierowanie uwagi Fundacji na bezpieczeństwo i zdrowie potencjalnych 
beneficjentów jej działań.
W biurze Fundacji w Warszawie na przestrzeni roku doszło do zmian w zatrudnieniu. Jedna osoba począwszy od końca I 
kwartału przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. W II półroczu zatrudniona została osoba niepełnosprawna na 0,5 
etatu, który w IV kwartale roku został zamieniony na 0,75 etatu. Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zatrudnienia w biurze 
Fundacji wynosił 4,75. Wśród zatrudnionych 3 osoby były pełnosprawne a dwie posiadały orzeczenie o niepełnosprawności. 
Wszystkie zatrudnione osoby zatrudnione były w oparciu o umowę o pracę. Kobiety stanowią 2/5 zatrudnionych a mężczyźni 
3/5 zatrudnionych.
W okresie sprawozdawczym Fundacja ze względu na ograniczenia związane z pandemią oraz z racji pogorszenia się sytuacji 
finansowej zaniechała prowadzenia wszelkich działań promocyjnych.

Ad. 2. Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie

1. Informacje ogólne dotyczące Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej:

Fundacja „Praca dla Niewidomych” w 2020 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, na którego terenie realizowana jest 
działalność gastronomiczna oraz produkcja wyrobów garmażeryjnych.

2. Zatrudnienie
W okresie sprawozdawczym, na dzień 31.12.2020 roku w Zakładzie pracowało 59 osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoba na 
zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym,  co stanowiło 35,45 etatu oraz 22 osoby personelu zakładu, 
łącznie 22 etaty. 
Od 1 września 12 osób z niepełnosprawnościami zwiększyło wymiar swojego etatu do 0,8. Pozostałe 47 osób pracowało przez 
cały rok na 0,55 etatu.
Na dzień 31.12.2020 zatrudnionych było 39 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, w tym 29 osób ze schorzeniami 
specjalnymi oraz 20 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i schorzeniami specjalnymi.
W związku z ogłoszoną pandemią, szczególnie w początkowym okresie podjęte zostały działania ograniczające możliwość 
zaistnienia choroby na terenie Zakładu poprzez dowóz pracowników jednym środkiem transportu osób pracujących wspólnie w 
konkretnym dziale, co przy potencjalnej sytuacji wystąpienia choroby ograniczyło liczbę poddanych kwarantannie. W tym czasie 
część pracowników wykorzystywała przysługujące im urlopy. W newralgicznych momentach część pracowników została 
skierowana na postojowe zgodnie z uchwałami Zarządu.

3. Działalność zakładu.
W ramach RZAZ prowadzona była uprawy roślin w postaci zbóż, warzyw i owoców oraz produkcja mrożonych artykułów 
garmażeryjnych takich jak pierogi, paszteciki oraz mrożone wyroby cukiernicze. W ramach działalności gastronomicznej Zakład 
kontynuował współpracę  z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej związaną z dożywianiem dzieci z terenów wiejskich, 
przygotowując i dostarczając obiady do szkół. Dodatkowo realizowane było żywienie dzieci w szkołach na indywidualne 
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zamówienia rodziców. Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną i ogłoszoną pandemię działanie to zostało bardzo mocno 
ograniczone z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli od 17 marca do końca roku szkolnego i skierowania uczniów do nauki 
zdalnej. Podobna sytuacja miała miejsce od 29 listopada do końca roku 2020. Posiłki dla dzieci dostarczane były więc w 
ograniczonym zakresie i z przerwami,  jedynie do przedszkoli i żłobka oraz częściowo dla uczniów klas 1-3. Z powodu pandemii w 
Zakładzie zaprzestano całkowicie organizowania imprez okolicznościowych a ilość cateringów uległa zdecydowanemu 
ograniczeniu. W czasie, kiedy było to możliwe z prawnego punktu widzenia cateringi były realizowane, ale jedynie te, które nie 
wymagały zabezpieczenia obsługi na miejscu świadczonej przez pracowników Zakładu.  Z tego powodu, aby zabezpieczyć dalsze 
funkcjonowanie RZAZ podjęte zostały działania w kierunku  zwiększenia sprzedaży posiłków z dostawą na zamówienia 
indywidualne do firm, instytucji i osób prywatnych, aby zastąpić utraconą możliwość przygotowywania posiłków dla klientów 
instytucjonalnych w postaci placówek edukacyjnych. Poprzez działania związane z poszerzeniem oferowanego asortymentu, 
zmiany organizacyjne i zakup dodatkowego wyposażenia w drugiej połowie 2020 roku nastąpił istotny wzrost sprzedawanych 
posiłków na zamówienia indywidualne, który częściowo pozwolił na skompensowanie straty związanej z brakiem możliwości 
dożywiania dzieci w szkołach.
W 2020 roku sprzedaż pierogów udało się utrzymać na podobnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego pomimo 
trudności z prowadzeniem aktywnego marketingu.
W dziale rolniczym rok 2020 był rokiem weryfikującym jakie uprawy będą najbardziej optymalne pod względem uwarunkowań 
glebowych i stanowiska, fizycznych możliwości wykonania przez pracowników prac pielęgnacyjnych, zbioru i ochrony przed 
chorobami i szkodnikami, spiętrzenia prac w poszczególnych okresach oraz ekonomii dla poszczególnych upraw. Wzięto również 
pod uwagę zapotrzebowanie na płody wykorzystywane przez własny dział gastronomiczny i preferencje dotyczące najchętniej 
kupowanych produktów na pobliskim terenie. Na bazie pozyskanych informacji w roku 2021 zostaną zaplanowane zasiewy i 
nasadzenia uwzględniające powyższe czynniki. W roku sprawozdawczym osiągnięto zadowalające zbiory borówki 
amerykańskiej. Pod koniec roku zostały zakupione sadzonki borówki amerykańskiej w celu powiększenia plantacji w roku 2021. 
Aby ułatwić pracę na plantacji borówki został zakupiony również system nawadniania.
Zbiory z upraw rolniczych ziemniaka oraz zbóż, które przy uwzględnieniu posiadanej klasy gleby oraz nakładów wydają się być 
na średnim poziomie.
Większość płodów rolnych została wykorzystana na potrzeby produkcji gastronomicznej. 

4. Inwestycje.
Podstawowe działanie w ramach  inwestycji  w roku 2020 polegało na szybkim dostosowaniu  zakładu do konieczności 
zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniem epidemicznym poprzez wykonanie śluz higienicznych dla pracowników działów 
spożywczych i biura oraz uzyskaniem możliwości skutecznej dezynfekcji środków transportu i pomieszczeń. Do tego celu 
zakupiono między innymi ozonatory oraz stację mobilnej dezynfekcji i termometry bezdotykowe. Zostało zrealizowanych kilka 
inwestycji związanych z polepszeniem warunków pracy pracowników z niepełnosprawnościami oraz przystosowaniem do 
przyjętego w trakcie roku kierunku związanego z rozwinięciem sprzedaży posiłków na zamówienia indywidualne. Zostało 
zakupione wyposażenie pozwalające na właściwe pakowanie posiłków, zapewniające im estetyczny wygląd i higienę w 
transporcie. Została zakupiona patelnia gazowa ułatwiająca pracę osobom z niepełnosprawnościami i sprawiająca, że praca przy 
przygotowaniu posiłków będzie bezpieczniejsza. Zakupiono również drobny sprzęt kuchenny. W ramach działań inwestycyjnych 
wprowadzone zostały zmiany w układzie pomieszczeń mające na celu polepszenie  ergonomii i organizacji pracy oraz właściwą 
drogę produktu gotowego od jego wyprodukowania do ekspedycji. W celu polepszenia warunków sanitarno-higienicznych 
została zakupiona szorowarka do posadzek, która jednocześnie ułatwia prace porządkowe prowadzone przez pracowników z 
niepełnosprawnościami. Rozpoczęte zostały również prace związane z odnowieniem pomieszczeń kuchni. Wykonane zostały 
również zabudowy izotermiczne dwóch samochodów dostawczych gwarantujące łatwość w utrzymaniu czystości oraz szybką 
dezynfekcję przy jednoczesnej zmianie  odbioru wizualnego odbiorcy  pod względem estetyki i higieny transportu.
Z funduszy FAZ sfinansowano telewizor w sali grupowej rehabilitacji, który w początkowej fazie pandemii wspomagał online 
prowadzenie rehabilitacji przez psychologa i rehabilitanta.
Ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem zostały zakupione środki 
transportu - 9-cio osobowy samochód do transportu niepełnosprawnych pracowników oraz samochód dostawczy z zabudową 
mroźniczą do przewozu pierogów i innych produktów spożywczych w kontrolowanej temperaturze.
Realizacja powyższych działań była możliwa w dużej mierze dzięki dodatkowym funduszom uzyskanym z Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej przeznaczonym na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID 19.

5. Misja RZAZ
Praca w zakładzie stanowi bardzo waży element przyczyniający się do rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób z 
niepełnosprawnościami  i ma na celu przygotowanie ich do  samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i 
zawodowym. Osoby  z niepełnosprawnościami wykonujące pod nadzorem instruktorów mają możliwość nauczenia się nie tylko 
wykonywania konkretnych  prac, ale również organizacji i współdziałania z innymi pracownikami. Uczą się również 
odpowiedzialności za powierzone obowiązki. Ważnym elementem rehabilitacji jest uczestnictwo w życiu społecznym zakładu. 
Stan epidemii zaburzył  prowadzoną do tej pory rehabilitację i zachwiał relacje społeczne. Z tego powodu pracownicy nie mogli 
uczestniczyć w tradycyjnie organizowanych spotkaniach integracyjnych przed Świętami Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Nie 
została zorganizowana również planowana wycieczka do ośrodka nad morzem. Duże znaczenie na brak chęci uczestnictwa w 
szeroko pojętej rehabilitacji miały  obawy samych pracowników z niepełnosprawnościami związane ze zwiększonym ryzykiem 
zachorowania w sytuacjach kontaktów z innymi osobami. Pomimo utrudnień rehabilitacja była prowadzona w różnych formach, 
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pracownicy cały czas byli objęci regularnym wsparciem psychologa oraz rehabilitanta, a w przypadku osób pozostających poza 
Zakładem również poprzez kontakt telefoniczny i wideo spotkania tak, aby mogli dzielić się swoimi problemami i uzyskać 
poradę. W okresach, których zostały złagodzone obostrzenia zabiegi rehabilitacyjne były prowadzona na miejscu, w Zakładzie 
przy zachowaniu rygorystycznych zasad dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Nie mniej jednak w przypadku 
niektórych osób było trudno przekonać, aby powrócili do regularnej  rehabilitacji. Ponieważ należy przewidywać, że problemy z 
pandemią mogą być jednak długotrwałe rozważane jest przygotowanie możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej z 
wykorzystaniem trenażerów umiejscowionych na zewnątrz budynków, które Zakład zamierza uruchomić w II kwartale 2021 
roku.

6. Informacje inne.
W okresie sprawozdawczym Kierownik RZAZ wydał zarządzenia:  
1. Z dnia 16.06.2020 r. w sprawie harmonogramu  czasu pracy do regulaminu pracy uchwalonego przez Zarząd Fundacji w dniu 
10.06.2020 r. dla pracowników z niepełnosprawnościami pracujących w wymiarze 0,55 etatu.
2. Z dnia 06.08.2020 r w sprawie odbioru ustawowego dnia wolnego od pracy, przypadającego na sobotę 15 sierpnia 2020  roku.
3. Z dnia 31.08.2020 r w sprawie harmonogramu  czasu pracy do regulaminu pracy uchwalonego przez Zarząd Fundacji w dniu 
10.06.2020 roku  dla pracowników z niepełnosprawnościami będących pracować w wymiarze 0,8 etatu.
4. Z dnia 01.09.2020 r. w sprawie ustalenia składu zespołu programowego.
5. Z dnia 10.09.2020 r. o wprowadzeniu obostrzeń na terenie RZAZ w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 08 
października 2020 roku o wprowadzeniu zasad obowiązujących w „żółtej strefie” na terenie całej Polski.
6.  Z dnia 23.11.2020 r. w sprawie zmiany na stanowisku przewodniczącego komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych .
7. Z dnia 28.11.2020 r o wprowadzeniu obostrzeń na terenie RZAZ w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
26 listopada 2020 roku ( Dziennik Ustaw z dnia 26 listopada 2020 roku poz. 2091) w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
8. Z dnia 11.12.2020 r. o zniesieniu części obostrzeń w związku Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 2020
 roku ( Dziennik Ustaw z dnia 1 grudnia 2020 roku poz. 2132 § 25 ust 1 pkt. 2c) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
9. Z dnia 28.12. 2020 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury.

Ad.3 Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne Zakład Aktywności Zawodowej w Krzyżewie
Fundacja „Praca dla Niewidomych” Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne ZAZ Krzyżewo prowadzi działalność opartą na 
świadczeniu usług noclegowych wraz z wyżywieniem oraz świadczeniu pozostałych usług turystyczno-rehabilitacyjnych dla gości 
indywidualnych i grup zorganizowanych. 
Na dzień 31.12.2020 ZAZ Krzyżewo zatrudniało 54 osoby: 15 instruktorów pracy i 39 pracowników z orzeczoną 
niepełnosprawnością co stanowi 41,70 etatu. 
Osoby niepełnosprawne zatrudnione były na stanowiskach takich jak: pomoc kucharza, pomoc kelnerska, pomoc rehabilitacji, 
pokojowa/pokojowy, pracownik biurowy- recepcjonista, pomocnik stajennego, pracownik gospodarczy. Umowy o pracę zawarte 
były na 0,55 lub 0,8 etatu w zależności od postępu w aktywizacji i zaangażowania pracownika w powierzone zadania.  
Zakład prowadził rehabilitację zawodową, społeczną i medyczną swoich niepełnosprawnych pracowników wedle zasady, iż w 
każdym dniu pracy pracownik niepełnosprawny odbywa jedną godzinę rehabilitacji. Doskonalenie pracowników następuje 
poprzez wykonywanie obowiązków na swoich stanowiskach pracy, szkolenia, instruktaże i wizyty studyjne (np. w innym hotelu).  
W 2020 roku odbywały się też spotkania z doradcą zawodowym.
W ramach rehabilitacji społecznej osoby z niepełnosprawnościami biorą udział w wycieczkach i wyjazdach, uczestniczą w 
koncertach, spektaklach teatralnych, projekcjach kinowych. Wspólnie przygotowują spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy. Przygotowują też spotkania integracyjne: ogniska, imprezy karnawałowe, bądź andrzejkowe. Uczą się przy tym 
kultywować tradycje i utrzymywać wzajemne więzi.
Rehabilitacja zdrowotna to 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 Zakład przyjął 19 stażystów i praktykantów. 8 osób po zakończonym stażu podjęło zatrudnienie w ZAZ. Na koniec 2020 
roku na stażu pozostawało 8 osób, w tym 3 osoby z WTZ w Starych Raciborach.
Większość pracowników ZAZ Krzyżewo jest mieszkańcami Powiatu Wysokomazowieckiego. Pozostałe osoby dojeżdżają z powiatu 
białostockiego (teren Łap i okolic, Wasilkowa, Białegostoku, Kleosina). Wszyscy pracownicy niepełnosprawni dowożeni są do 
pracy i odwożeni do miejsca zamieszkania przy udziale własnego i zewnętrznego transportu zlecanego przez Zakład.
Fundacja, na mocy porozumienia z Powiatem Wyskomazowieckim, 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.
ZAZ Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne w 2020 roku uzyskało przedłużenie wpisu do rejestru ośrodków w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne i uzyskało uprawnienie do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób 
niepełnosprawnych.
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Działania operatora, zgodnie z umową, miały doprowadzić do osiągnięcia w skali roku określonych wskaźników. Ich wartości 
obrazuje poniższa tabela:

  Umowa 2020 2019 2018 2017 2016
Wskaźnik 1. Liczba turystów korzystających z sytemu rezerwacji i informacji turystycznej 2695 1525 2404 1290 1533 598
Wskaźnik 2. Liczba osób korzystających z obiektów turystycznych 2695 1638 1779 1098 1282  
Wskaźnik 3. Liczba osób korzystających z kompleksu uzdrowiskowego 943 592 746 577 109  
Wskaźnik 4 . Liczba turystów odwiedzających region - krajowych 2291 1477 2273 1200 1316 484
Wskaźnik 5 . Liczba turystów odwiedzających region - zagranicznych 404 48 131 90 217 114
Wskaźnik 7. Liczba osób korzystających z infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego 943          
osobonoclegi   5227 6748 4859 3871  

Rok 2020 nie był dobrym rokiem dla ruchu turystycznego. Pandemia związana z wirusem COVID- 19 bardzo mocno wpłynęła na 
zmniejszenie zainteresowania obiektami noclegowymi. Ze względu na wprowadzone przez rząd obostrzenia, miesiące marzec, 
kwiecień, październik, listopad, grudzień zostały mocno ograniczone w możliwości przyjmowania gości. Również inne 
działalności jak: rehabilitacja, jazdy konne, hipoterapia, sauna, grota solna, siłownia musiały sezonowo zawiesić swoją 
działalność, co wiązało się ze znacznym uszczupleniem wpływów finansowych. Warto również podkreślić, że miesiące wiosenne 
i jesienne, to okres charakteryzujący się największym natężeniem popytu na usługi Zakładu. 
Mimo ograniczeń ZAZ Krzyżewo dołożyło wszelkich starań aby pracownicy, szczególnie niepełnosprawni, nie odczuli zmian na 
gorsze. W okresie sprawozdawczym mimo przeciwności udało się utrzymać cały zespół nikogo nie zwalniając ani też nie 
ograniczając etatu. 
Zakład cały czas funkcjonował zachowując wytyczne sanitarne zgodne z obowiązującymi przepisami epidemicznymi.
Działania COVIDowe:
- zakup płynów dezynfekujących dłonie oraz powierzchnie,
- zakup maseczek, przyłbic i fartuchów ochronnych oraz przekazanie ich pracownikom,
- zamontowanie w całym obiekcie dozowników płynów dezynfekujących,
- stworzenie regulaminów i zasad postępowania w czasie pandemii COVID,
- systematyczne spotkania i rozmowy z pracownikami niepełnosprawnymi na temat konieczności zachowania higieny i zasad 
bezpieczeństwa,
- zakupienie ozonatora do ozonowania pomieszczeń używanych przez klientów i pracowników.

Współpraca z mediami/działania promocyjne:
- 5.05. Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, akcja #ZAPRASZAMY i długi wywiad w Radiu Białystok, dotyczący 
funkcjonowania Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnego ZAZ Krzyżewo,
- 25.06. www.ewysmaz.pl – pokaźny materiał fotograficzny i video oraz tekst o pobycie uczestników programu telewizyjnego 
„Sanatorium Miłości” w CT-R ZAZ,
- 1.07. cykl „W 9 tygodni po Podlasiu” w Radiu Białystok – o ofercie wakacyjnej Centrum,
- 14.07. Gazeta Współczesna i Kurier Poranny, promocja naszych pakietów rehabilitacyjnych, 
- 19.07. materiał pn. „To dla nich drugi dom. Często ten ważniejszy”. Fotoreportaż w Onet.pl (najbardziej poczytnym polskim 
portalu informacyjnym). O pracy naszych niepełnosprawnych pracowników i znaczeniu Centrum w ich życiu,
- 13.08. „Niezwykłe Podlasie, odc. 5” Radio Akadera, materiał poświęcony naszej ofercie turystycznej i rekreacyjnej,
- 5.10. Radio Nadzieja, o aktualnych działaniach ZAZ Krzyżewo, o współpracy z jednostkami Gminy Sokoły, oraz o aktualnej 
sytuacji, związanej z COVID 19,
- 3.12. Radio Jard i Radio Akadera, wywiady na żywo z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, miały na 
celu ukazanie codziennej pracy, potrzeb i wyzwań,
- gwałtowne zwiększenie czynnych użytkowników profilu Zakładu na facebooku.
- prowadzenie strony internetowej, zawierającej najważniejsze informacje o ofercie ZAZ Krzyżewo i najbliższej okolicy,
- prowadzenie konta na portalu do rezerwacji noclegów www.booking.com, 
- stworzenie i zakup specjalnych jednorazowych podkładek z logo, na stoły w jadalni,
- zakup koszulek polo z haftowanym logo dla każdego pracownika Centrum, z uwzględnieniem kolorystyki danego działu,
- udział w internetowym wyzwaniu #hot16challenge2, 

Warsztaty/spotkania/szkolenia/konferencje:
- wycieczka pracowników ZAZ Krzyżewo do Ciechanowca, zwiedzanie skansenu oraz warsztaty z wykonywania palm 
wielkanocnych,
- spotkanie z funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem, dotyczące zjawisk przemocy i zagrożeń 
społecznych,
- cykl warsztatów w ramach projektu NATURAlgnie (tworzenie zakładek do książek, podkładek pod kubki, karmników dla ptaków 
oraz dużego, przestrzennego napisu),
- 29.08. Festyn Rodzinny, przygotowany ze Spółdzielnią Socjalną SUKURS, na którym było mnóstwo ciekawych warsztatów i gier 
zręcznościowych,
- 16-17.09. szkolenie dotyczące pracy metodą coachingu społecznego z osobami z niepełnosprawnościami,
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- 17.09. konferencja „Turystyka osób z niepełnosprawnościami” w Augustowie,
- 28.09.-27.10. kurs „Nowoczesne podejście sprzedażowe w obsłudze gościa/klienta obiektu hotelowego ”,
- 20.10. trening twórczego myślenia, przeprowadzony przez dr Beatę Kunat z Uniwersytetu w Białymstoku,
- warsztaty tworzenia ozdób choinkowych i zapachowych kul kąpielowych
-16.12. debata: Turystyka Przyjazdowa - jaka recepta na sukces po kryzysie, organizowana przez Wiadomości Turystyczne
- 18.12. szkolenie online pt. „Turystyka dostępna i obsługa osób z niepełnosprawnościami”

Pozyskane fundusze zewnętrzne/projekty:
- „Praca w ZAZ nie pójdzie w las”  (szkolenia dla 20 osób niepełnosprawnych, staże płatne dla 10 osób niepełnosprawnych, 
zatrudnienie dla 4 osób niepełnosprawnych oraz 1 trenera pracy, utworzenie nowej przestrzeni do pracy, dzięki adaptacji 
piwnicy na potrzeby pralni), dofinansowanie z UE 340000 zł, wkład Fundacji 59000 zł,
- „NATURAlgnie” projekt szkoleniowy, integrujący społeczność osób niepełnosprawnych, w ramach programu „Bardzo Młoda 
Kultura” z Narodowego Centrum Kultury, koordynowany prze Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, wartość dofinansowania 
to 5110,00 zł,
- „Nowoczesne podejście sprzedażowe w obsłudze gościa/klienta obiektu hotelowego ”, szkolenia dla pracowników recepcji, 
Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem, wartość dofinansowania, to 16320,00 zł
- Szkolenia cukiernicze oraz malarskie dla pracowników z funduszy pozyskanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego z 
Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem.

W ramach prowadzonej działalności Zakład w roku sprawozdawczym rozszerzył ofertę pobytowo-rehabilitacyjną o:
- aquavibron  
- kąpiel wodno-wirowa kończyn górnych i kończyn dolnych 
- Kinesiotaping 
- ćwiczenia sensomotoryczne 
- kąpiele siarczkowe, kąpiele borowinowe, kąpiele solankowe
- fizjoterapia poCOVIDowa
- rehabilitacja pocovidowa. ZAZ Krzyżewo oferuje turnusy rehabilitacyjne dla osób, które przeszły zakażenie Covid- 19, gdzie 
wykwalikowany zespół fizjoterapeutów, hipoterapeutów, psycholog oraz opieka pielęgniarska, zapewnią kompleksową usługę 
przez cały okres pobytu. 
- pakiety pobytowe: aktywny weekend, romantyczny weekend, rodzinny weekend.
- przejazdy bryczką która urozmaica pobyty biznesowe, rodzinne, a także sesje plenerowe czy ślubne,
- turnusy warzywno- owocowe, 

W ramach prowadzonej działalności Zakład w roku sprawozdawczym rozszerzył działania edukacyjne i prozdrowotne o:
- zajęcia „Zdrowy kręgosłup”
- lekcje tańca towarzyskiego – prowadzone dla osób indywidualnych oraz par, 
- „Poznajemy świat koni” – warsztaty edukacyjno-korekcyjne dla przedszkolaków. 

W roku sprawozdawczym na ternie ZAZ Krzyżewo przeprowadzono następujące remonty i inwestycje w teren oraz zakupy:
- w stajni powstała oddzielna łazienka z toaletą dla gości, wyremontowano i wyposażono pomieszczenie socjalne dla 
pracowników,
- w budynku pensjonatu wyremontowano piwnicę oraz wydzielono zamknięte pomieszczenie magazynowe oraz profesjonalną 
pralnię z maglem,
- rozpoczęto proces malowania wszystkich pokoi (zarówno pensjonat, jak i hotelik)
- zaczęto tworzyć w części hoteliku tzw. pokoje tematyczne, związane z terenami, które są wokół. 
- zostały wykonane nowe nasadzenia na zielonym skwerze przed budynkiem hoteliku,
- pomieszczenia w budynkach zostały oznakowane nowymi, estetycznymi, drewnianymi etykietami, wymieniono wszystkie 
breloki do kluczy,
- stworzono gablotę z pamiątkami regionalnymi i rękodziełem, które mogą zakupić Goście hotelowi,
- zakupiono agregat prądotwórczy, celem zabezpieczenia kuchni na wypadek przerwania dostaw prądu,
- zakupiono ozonator, dzięki któremu wszystkie pomieszczenia Centrum są regularnie utrzymywane w reżimie sanitarnym,
- wyposażono nowo utworzoną pralnię w profesjonalną pralkę przemysłową, maglownicę i suszarkę. 

Praca w Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnym Zakład Aktywności Zawodowej to działalność długofalowa i prowadzona 24 
godziny na dobę. Praca Zakładu została doceniona i nagrodzona prestiżową nagrodę „Firma Godna Zaufania”.
Centrum w 2020 roku odwiedziło mnóstwo zacnych osób jak: Minister Edukacji Dariusz Piontkowski, Minister Rolnictwa Jan 
Krzysztof Ardanowski, sześcioro uczestników I edycji telewizyjnego programu TVP „Sanatorium Miłości”, pracownicy WTZ „W 
Sercu Kampinosu”. Wszystkie zewnętrzne elementy Centrum (boiska, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, bieżnia), są 
ogólnodostępne i bardzo często wykorzystywane przez lokalnych mieszkańców oraz uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w 
Krzyżewie.
Goście przebywający w Centrum wraz z dziećmi, mogą skorzystać z Bonu Turystycznego
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

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

500

5

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

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 dysfunkcją narządu 
wzroku. Zadanie było to przede wszystkim 
realizowane poprzez prowadzenie Rolniczego 
Zakładu Aktywności Zawodowej w 
Stanisławowie oraz Centrum Turystyczno-
Rehabilitacyjnego w Krzyżewie. Fundacja 
wpsierała również instytucje działające w Polsce 
na rzecz osób niepełnosprawnych i niewidomych 
ze specjalnym uwzględnieniem rehabilitacji 
ogólnej i zawodowej.

88.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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 zysków i strat) 6 944 137,21 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 461 340,11 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 1 379 694,29 zł

d) przychody finansowe 7 372,83 zł

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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 01.11.Z

Uprawa roślin, 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 biurowo-usługowego na ul. Jasnej 22 w Warszawie. 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 działanie RZAZ w Stanisławowie wyodrębnia w ramach prowadzonej przez siebie 
działalności przygotowywanie i dostarczanie posiłków wytwarzanych prze 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, niedrogie i ekologiczne miejsce gdzie można 
zamówić posiłki dla grup zorganizowanych oraz obsłużyć rożnego rodzaju eventy 
gastronomiczne.
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3 679,57 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 737 419,74 zł

e) pozostałe przychody 95 729,98 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 099 935,09 zł

2.4. Z innych źródeł 103 102,81 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 4 444,16 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 444,16 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

221 123,10 zł

1 469 083,07 zł

346 782,74 zł

2 700 430,83 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

2 400,00 zł

717 840,80 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)

1 379 694,29 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 581 468,66 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 6 781 227,11 zł 4 444,16 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

4 879 871,45 zł 4 444,16 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 392 765,03 zł

119 444,57 zł

371 203,41 zł

17 942,65 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej -13 070,74 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

143 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)

103,40 etatów

16 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)

0 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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 671 921,47 zł

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

3 671 921,47 zł

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

0,00 zł

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

2 586,03 zł

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

66,00 zł

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

0,00 zł

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

2 389,66 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

3 604 456,22 zł

3 522 062,40 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

72 578,00 zł

- inne świadczenia 9 815,82 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 67 465,25 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 3 671 921,47 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

9 286,00 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

1 320,07 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 ośrodka RZAZ 
Stanisławowo

prowadzenie ośrodka RZAZ 
Stanisławowo

Wojewoda Mazowiecki 180 148,05 zł

2 prowadzenie ośrodka ZAZ 
Krzyżewo

prowadzenie ośrodka ZAZ 
Krzyżewo

Wojewoda Podlaski 166 634,69 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

13 700,00 zł

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

1 Prowadzenie ośrodków ZAZ 
Krzyżewo i RZAZ 
Stanisławowo

działalność bieżąca ośrodka PFRON 2 700 430,83 zł

2 refundacja wynagrodzeń ON refundacja wynagrodzeń ON PFRON 1 441 649,86 zł

3 dopłaty do zbóż dopłaty do zbóż Agencja Rolna 18 644,55 zł

4 wydawnictwo encyklopedii 
dla Niewidomych

wydawnictwo encyklopedii dla 
Niewidomych

Pfron 8 788,66 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 Sp. z o.o. 141502784          
 

Jasna 22, Warszawa 100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Mazowiecki Urząd Wojewódzki 1

2 Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 2

2021-07-29
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