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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-17

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

Władysław Malenta Członek Zarządu TAK

Katarzyna Turosieńska 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 TAK

Mirosława Suchocka Członek TAK

Marek Cegliński Członek TAK

Janusz Maria Gołaś Członek TAK

Kornelia Czerwińska Członek TAK

Józef Chojnicki Członek 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” jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji 
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000158692.
Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie na ulicy Jasnej 22. 
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
Celem statutowym Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy w tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych w Polsce poprzez wspieranie działań mających na celu pozyskanie dla osób niewidomych nowych obszarów 
działalności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia niewidomych, popieranie przepływu technologii i wymiany 
naukowo-technicznej związanej z zatrudnieniem niewidomych, wspieranie instytucji, środowisk i stowarzyszeń działających w 
Polsce na rzecz niewidomych ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ogólnej i zawodowej.
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 2021, 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
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 2021 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:
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-  0,00 zł przeznaczonych na wsparcie działalności RZAZ w Stanisławowie
-  15 151,22 zł przeznaczonych na wsparcie działalności ZAZ w Krzyżewie
Na przestrzeni całego 2021 roku Fundacja kontynuowała wynajem nieruchomości własnej położonej w Milanówku składającej 
się z działki oraz dwóch budynków. Sposób wykorzystania nieruchomości przez najemcę nie uległ zmianie. Przez cały 2021 rok 
nieruchomość była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej w postaci usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych 
dla osób starszych wraz z zakwaterowaniem pod nazwą „Dom Opieki Klaudia”.
Fundacja przez cały 2021 rok kontynuowała wynajem powierzchni własnych zlokalizowanych w budynku biurowym przy ul. 
Jasnej 22 w Warszawie. Profil działalności najemcy jest oparty na świadczeniu usług zakwaterowania i krótkotrwałego pobytu. 
Najemca w roku 2021 kontynuował remont i adaptację powierzchni.
Fundacja przez cały okres 2021 roku kontynuowała pełnienie funkcji 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 wynikających z misji statutowej działań własnych przeprowadziła piątą 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 14 osób. Całkowity koszt programu 
stypendialnego wyniósł 24 300 zł brutto z czego 9 300 zł brutto zostało przekazane w postaci  dotacji przez Fundację Banku PKO 
BP . W 2021 roku Fundacja przekazała w postaci darowizny 5000 zł na rzecz Stowarzyszenia Osób z dysfunkcją wzroku i ich 
rodzin z Kozienic. Na przełomie września i października 2021 Fundacja przeprowadziła zadanie o nazwie „Piknik integracyjny z 
okazji Międzynarodowego dnia Białej Laski” sfinansowane w postaci dotacji w kwocie 17 925 zł przez Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej oraz w kwocie 2030 zł ze środków własnych. Beneficjentami zadania były osoby niewidome i słabowidzące 
zamieszkałe na terenach wiejskich powiatu płockiego i sierpeckiego. Zadanie zostało zorganizowane na terenie Rolniczego 
Zakładu Aktywności Zawodowej i zakończyło się frekwencyjnym sukcesem.
Pozostała działalność statutowa kontynuowana była w okrojonym zakresie z powodu ograniczeń wynikających z utrzymującego 
się 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 całego 2021 roku nie doszło do żadnych zmian w zatrudnieniu ani schemacie 
organizacyjnym. Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zatrudnienia w biurze Fundacji wynosił 4,75. Wśród zatrudnionych 3 osoby 
były pełnosprawne a dwie posiadały orzeczenie o niepełnosprawności. 4 osoby zatrudnione były w oparciu o umowę o pracę a 
1 świadczyła stosunek pracy na podstawie powołania. Kobiety stanowiły 2/5 zatrudnionych a mężczyźni 3/5 zatrudnionych.
W okresie sprawozdawczym Fundacja ze względu na ograniczenia związane z trwającą pandemią oraz z racji pogorszenia się 
sytuacji finansowej zaniechała prowadzenia wszelkich działań promocyjnych.
W 2021 roku doszło do zmiany w składzie Zarządu Fundacji. Rezygnację złożyło dwóch członków to jest Anna Strumińska i 
Czesław Ślusarczyk. W ich miejsce powołano dwóch nowych członków to jest Katarzynę Turosieńską oraz Władysława Malentę.

Ad. 2. Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie

Fundacja „Praca dla Niewidomych” w 2021 roku kontynuowała prowadzenie Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej dla 
Niewidomych w Stanisławowie koło Drobina w powiecie płockim. Zakład będący gospodarstwem rolnym o powierzchni ponad 
25,7 ha zajmuje się uprawą i zbiorem płodów rolnych oraz produkcją ogrodniczą i sadowniczą, na którego terenie realizowana 
jest działalność gastronomiczna oraz produkcja wyrobów garmażeryjnych.

1. Zatrudnienie
W okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2021 r w ZAZ było zatrudnionych razem 82 osoby w tym 80 osób wliczanych do 
wskaźnika zatrudnienia. Wśród zatrudnionych 80 osób 59 stanowiły osoby niepełnosprawne. W grupie zatrudnionych 
pracowników z niepełnosprawnością z umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności była zatrudniona osoba niepełnosprawna 
na zastępstwo, na 0,55 etatu za pracownika z niepełnosprawnością przebywającego na dłuższym zwolnieniu lekarskim. W 
działalności obsługowo-rehabilitacyjnej były zatrudnione ogółem 23 osoby. Zatrudniona została osoba na zastępstwo za 
pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym na 0,5 etatu. Zgodnie z aneksem zatrudnione były 22 osoby z w/w 
działu. Na dzień 31.12.2021 r. były zatrudnione 2 osoby z obsługi, które nie są wliczane do stanu zatrudnienia na podstawie art. 
21 ust. 5 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U.2021 poz. 573). W 2021 roku zmianie uległo zatrudnienie kobiet niepełnosprawnych, których liczba na dzień 31 grudnia 
wynosiła 16. Liczba mieszkańców wsi na dzień 31 grudnia wynosiła 31 osób, co przekładało się na 18,55 etatu.
Na dzień 31 grudnia w Zakładzie  było zatrudnionych  osób z niepełnosprawnościami:
- 29 osób ze  znacznym stopniem  niepełnosprawności, ze szczególnymi schorzeniami /etaty16,70 etatów,
- 10 osób ze  znacznym stopniem niepełnosprawności. Pozostałe schorzenia /6,75 etatów
- 20 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. ze szczególnymi schorzeniami/ 12 etatów,
Personel zakładu, liczony do wskaźnika:
- 21 osób ( w tym osoba zatrudnione na zastępstwo za prac przebywającego na u. wychowawczym) w tym etatów 20,50 
etatów.
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Dowóz pracowników z domu do pracy oraz z powrotem realizowany był zakładowymi środkami transportu.
W trakcie 2021 roku zachorowania pracowników na COVID 19 były jednostkowe i nie wpłynęły na normalne funkcjonowanie 
zakładu.

2. Działalność zakładu.
W 2021 roku w ramach RZAZ kontynuowana była uprawy roślin i innych płodów rolnych oraz działalność gastronomiczna w tym 
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, przedszkoli i innych placówek 
edukacyjnych. Dodatkowo realizowane było żywienie dzieci w szkołach na indywidualne zamówienia rodziców. Ze względu na 
trudną sytuację epidemiologiczną działanie to było znacznie ograniczone z powodu czasowego zamykania szkół i przedszkoli 
poprzez kierowanie uczniów do nauki zdalnej lub ustanawianie kwarantanny. Posiłki dla dzieci dostarczane były więc w 
ograniczonym zakresie i z przerwami. Jedynie do przedszkoli oraz częściowo dla uczniów klas 1-3 były to okresy dłuższe. 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 przez pracowników Zakładu. W obliczu kurczącego się zakresu 
możliwości pobierania pożytków z do tej pory realizowanej działalności, 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 dzieci. 
W 2021 roku sprzedaż pierogów udało się utrzymać na podobnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego pomimo 
trudności z prowadzeniem aktywnego marketingu.
W dziale rolniczym rok 2021 był rokiem zadowalającym pod względem uzyskanych plonów, które w znacznej mierze 
wykorzystywane były na potrzeby własne działu gastronomii                  i produkcji. W roku sprawozdawczym osiągnięto również 
zadowalające zbiory borówki amerykańskiej, której areał w roku 2021 został powiększony. Aby ułatwić pracę i zwiększyć 
efektywność upraw na plantacji borówki został zainstalowany system nawadniania.
Zbiory z upraw rolniczych ziemniaka oraz zbóż, które przy uwzględnieniu posiadanej klasy gleby oraz nakładów wydają się być 
na średnim poziomie.

3. Inwestycje.
W ramach inwestycji ze środków Marszałka Województwa Mazowieckiego zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem zostały 
zakupione środki transportu to jest: - 9-cio osobowy i  7-o osobowy samochód do transportu niepełnosprawnych pracowników. 
Została również rozpoczęta inwestycja związana z polepszeniem warunków socjalnych pracowników poprzez modernizację sali 
jadalnej i zamontowanie w niej instalacji wentylacji i klimatyzacji.  Przewidziano również w ramach tego kompleksu 
modernizację zespołu sanitarnego w 2022 roku. W ramach tego działania zakupiono jeszcze w 2021 roku  wyposażenie 
sanitarne uruchamiane bezdotykowo. Zostało również zakupione wyposażenie pozwalające na właściwe pakowanie posiłków, 
zapewniające im estetyczny wygląd i higienę w transporcie. Został zakupiony elektryczny piec konwekcyjno-parowy 
usprawniający pracę na kuchni gorącej. Zakupiono również drobny sprzęt kuchenny. 
Realizacja powyższych działań była możliwa w dużej mierze dzięki dodatkowym funduszom uzyskanym z Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej przeznaczonym na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID 19.

4. 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 pracę 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 zdecydowanie utrudniał  prowadzoną do tej pory rehabilitację. Z tego powodu pracownicy w bardzo 
ograniczonym zakresie mogli uczestniczyć w tradycyjnie organizowanych spotkaniach integracyjnych. Duże znaczenie na brak 
chęci uczestnictwa w szeroko pojętej rehabilitacji miało, wynikającej z obawy samych pracowników z niepełnosprawnościami, 
ryzyko zachorowania. W okresach, których zostały złagodzone obostrzenia zabiegi rehabilitacyjne były prowadzona na miejscu, 
w Zakładzie przy zachowaniu rygorystycznych zasad dotyczących bezpieczeństwa zdrowia pracowników, w tym na siłowni na 
zewnątrz zakładu.  

5. Zarządzenia
W okresie sprawozdawczym Kierownik RZAZ wydał zarządzenia:  
1. Z dnia 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia składu Zespołu Programowego.
2. Z dnia 01.03.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii wprowadza zmiany do wcześniejszych zarządzeń  na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 
lutego 2021 roku ( Dziennik Ustaw z dnia 26 lutego 2021 roku poz. 367 
3. Z dnia 01.09.2021 r. w sprawie ustalenia składu Zespołu Programowego.
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Ad.3 Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne ZAZ Krzyżewo 

ZAZ Krzyżewo na dzień 31.12.2021 zatrudniało 56 osób: 16 instruktorów pracy i 40 pracowników z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym co stanowi 42,75 etatu. 
Osoby niepełnosprawne zatrudnione były na takich stanowiskach jak: pomoc kucharza, pomoc kelnerska, pomoc rehabilitacji, 
pokojowa/pokojowy, pracownik biurowy- recepcjonista, pomocnik stajennego, pracownik gospodarczy. Stosunek pracy osób 
niepełnosprawnych oparty był o umowy o pracę zawierane na 0,55 i 0,8 etatu. 
Zakład przez cały 2021 rok prowadził aktywną rehabilitację zawodową, społeczną i medyczną swoich niepełnosprawnych 
pracowników. W ramach rehabilitacji zawodowej pracownicy nabywali nowych umiejętności i doświadczenia zawodowego. 
Doskonalenie zawodowe odbywa się poprzez: wykonywanie obowiązków na swoich stanowiskach pracy, odbywane szkolenia, 
instruktaże i wizyty studyjne oraz spotkania z doradcą zawodowym.
W ramach rehabilitacji społecznej pracownicy niepełnosprawni brali udział w wycieczkach i  wyjazdach integracyjno-
rekreacyjnych a także uczestniczyli w koncertach, spektaklach teatralnych oraz projekcjach kinowych. Rehabilitacja zdrowotna 
odbywała się poprzez zajęcia: 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. 
Większość pracowników Zakładu zamieszkiwało Powiat Wysokomazowiecki. Pozostali pracownicy dojeżdżali z powiatu 
białostockiego (teren Łap i okolic, Wasilkowa, Białegostoku, Kleosina). Zakład przy udziale własnego i zewnętrznego transportu 
zapewniał swoim niepełnosprawnym pracownikom dowóz do miejsca pracy oraz odwóz do miejsca zamieszkania.
W 2021 roku Zakład kontynuował działalność zgodnie z przedmiotem zawartej umowy pomiędzy Powiatem a Fundacją która 
przewidywała utworzenie i prowadzenie ośrodka, mającego być animatorem wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu 
Wysokomazowieckiego. Przez cały 2021 rok Zakład funkcjonował jako ośrodek rehabilitacyjny oraz Centrum Informacji 
Turystyczne i w tym celu organizował i prowadził turnusy rehabilitacyjne, stwarzał warunki do wzrostu liczby turystów 
odwiedzających Powiat Wysokomazowiecki i woj. Podlaskie oraz promował walory turystyczne i kulturalne Podlasia, jak 
również zapewniał konie do hipoterapii.
Centrum, w 2021 roku uzyskało przedłużenie wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne 
i uzyskało uprawnienie do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych.
Działania operatora, zgodnie z umową, doprowadziły do osiągnięcia w skali roku określonych wskaźników. Ich wartości obrazuje 
poniższa tabela:
  Umowa  Do 29.04.
2021 2020 2019 2018 2017 2016
Wskaźnik 1. Liczba turystów korzystających z sytemu rezerwacji i informacji turystycznej 2695 291 1525 2404 1290 1533 598
Wskaźnik 2. Liczba osób korzystających z obiektów turystycznych 2695 1210 1638 1779 1098 1282  
Wskaźnik 3. Liczba osób korzystających z kompleksu uzdrowiskowego 943 128 592 746 577 109  
Wskaźnik 4 . Liczba turystów odwiedzających region - krajowych 2291 276 1477 2273 1200 1316 484
Wskaźnik 5 . Liczba turystów odwiedzających region - zagranicznych 404 15 48 131 90 217 114
Wskaźnik 7. Liczba osób korzystających z infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego 943           
osobonoclegi   940 5227 6748 4859 3871  

Rok 2021 z racji trwającego i utrzymującego się stanu pandemii oraz administracyjnych ograniczeń nie był dobrym rokiem dla 
ruchu turystycznego. Ze względu na wprowadzone przez rząd obostrzenia, miesiące marzec, kwiecień, październik, listopad, 
grudzień zostały mocno ograniczone w możliwości realizowania usług noclegowych. Również inne działalności Zakładu takie jak: 
rehabilitacja, jazdy konne, hipoterapia, sauna, grota solna i siłownia musiały sezonowo zawiesić swoją działalność, co wiązało 
się ze znacznym uszczupleniem wpływów finansowych. 
Mimo ograniczeń Zakład dołożył wszelkich starań aby pracownicy (szczególnie ci z różnymi niepełnosprawnościami), nie odczuli 
zmian na gorsze. Ogromnym sukcesem pozostaje fakt utrzymania całego zespołu bez konieczności zwolnienia czy choćby 
ograniczenia wielkości etatu. Zakład przez cały 2021 rok funkcjonował zachowując zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ciągłość pracy. 
Zakład podjął szereg działań, związanych z pandemią COVID – 19 takich jak:
- 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,
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Z racji profilu swojej działalności Zakład podejmował szereg działań nakierowanych na promocję i szeroko pojętą reklamę takich 
jak:
- duże medialne informacje o rehabilitacji w Zakładzie po COVID – 19 pojawiły się w Polskim Radiu Białystok, TVP3 Białystok 
(Obiektyw), portalu eWysMaz.pl, portalu Wysokomazowiecki24.pl
- zainteresowanie mediów udziałem Zakładu w Operacji Czysta Rzeka, polegającej na sprzątaniu brzegów rzeki Narew w 
Waniewie. Informację podał TVN24 (Fakty), TVP (Wiadomości), TVP3 Białystok (Obiektyw), Radio Akadera (rozmowa dnia), 
eWysMaz.pl, Wysokomazowiecki24.pl,
- emisja programów o bieżącej działalności Zakładu: Polsat, TVP, Radio Białystok, Radio Akadera, Radio Zet
- reportaż w programie „Bez Barier” na antenie radia Białystok,
- reportaż w programie Pożyteczni.pl TVP2 o działalności Fundacji „Praca dla Niewidomych” i Zakładu w Krzyżewie.

W 2021 roku pracownicy Zakładu uczestniczyli w następujących warsztatach, spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, akcjach:
- „Narzędzia promocji w Internecie – przegląd programów i aplikacji”, warsztaty dla pracowników odpowiedzialnych za kontakt 
z klientami i promocję obiektu,
- Teoretyczno-praktyczne szkolenie „Malarz, tynkarz, tapeciarz” – nauka dodatkowych umiejętności,
- kulinarne warsztaty z przygotowywania posiłków VEGE dla pracowników kuchni,
- Natural Horsemanship – teoretyczne i praktyczne warsztaty dla pracowników stajni i hipnoterapeutów z wybitnym specjalistą 
Andrzejem Makacewiczem,
- szkolenie z profesjonalnej obsługi pięter – praktyczne warsztaty dla pokojowych,
- kurs: „Media społecznościowe dla starszych osób (i nie tylko),
- warsztaty ozdabiania użytkowych torem płóciennych wielorazowego użytku,
- pomoc młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie, w realizacji filmu promocyjnego szkoły,
- udział dwóch pracownic w profesjonalnym, wyjazdowym kursie hipoterapii, zakończonym egzaminem państwowym i 
uzyskaniem uprawnień,
- udział w ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka. Stworzenie lokalnego sztabu i porządkowanie brzegów rzeki Narew w 
Waniewie (zakończone wspólnym ogniskiem).
- umowa z Ośrodkiem Sosenka na partnerowanie przy organizacji turnusów rehabilitacyjnych, finansowych przez PFRON,
-  szkolenie dla pracowników ośrodków kultury i organizacji pozarządowych z projektu NCK Bardzo Młoda Kultura,
- wizyty studyjne pracowników domów pomocy społecznej i urzędników z Ukrainy,
- Tydzień Profilaktyki Zdrowia – bezpłatne konsultacje, ćwiczenia i spotkania,
- szkolenie „Zasady żywienia koni użytkowych” dla pracowników stajni,
- warsztaty dla Pań z okazji Międzynarodowego Dnia Urody,
- warsztaty „Praca z koniem: dla hipnoterapeutów,
- warsztaty robienia sushi dla pracowników kuchni,
- warsztaty „Profesjonalna obsługa klienta”,

W 2021 roku Zakład pozyskał lub wnioskował o wsparcie w ramach:
- wniosek na kwotę 698.900 zł do PROO 1a „Rehabilitacja i rekreacja – wsparcie misji, infrastruktury i porozumienia podlaskich 
organizacji”
- otrzymano środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 29.440,00zł na realizację szkoleń dla pracowników: 
STAJENNY oraz Pokojowa – profesjonalna obsługa służby pięter”

W 2021 roku Zakład kontynuował rozszerzanie oferty pobytowo-rehabilitacyjnej poprzez rozszerzanie zakresu swoich usług 
takich jak:
- rozwój balneoterapii 
- fizjoterapia poCOVIDowa
- pakiety pobytowe
- przejazdy bryczką 
- turnusy warzywno- owocowe

W 2021 roku Zakład podejmował działania edukacyjne i prozdrowotne takie jak:
- zajęcia „Zdrowy kręgosłup”,
- lekcje tańca towarzyskiego 
- „Poznajemy świat koni” 
- zajęcia hipoterapeutyczne dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych,
- zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży, związane z korygowaniem wad postawy i złych nawyków po izolacji domowej, w 
czasie trwania pandemii COVID – 19.

W 2021 roku Zakład otrzymał następujące nagrody i wyrożnienia:
- Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021, w kategorii: najlepszy pracodawca,
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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

1000

8

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- certyfikat „Najlepszy Produkt Turystyczny”, zdobywając wyróżnienie w kategorii Obiekt,
- tytuł "Firma Godna Zaufania 2021",
- certyfikat członkostwa w Polskiej Izbie Turystyki na 2022 rok,
- Konsumencki Laur Zaufania – certyfikat za nienaganną obsługę klienta.

W 2021 roku Zakład przeprowadził następujące remonty oraz poczynił inwestycje w teren i zakupy jak:
- wyremontowanie świetlicy,
- odmalowanie wszystkich pokoi (hotelik, pensjonat),
- malowanie korytarza i sal na rehabilitacji,
- utworzenie 4 pokoi tematycznych w części hoteliku (lawendowy, piłkarski, leśny, koński),
- odmalowanie korytarza hoteliku,
- remont recepcji,
- inwentaryzacja i remont oświetlenia zewnętrznego,
- zakup kanap wypoczynkowych do poczekalni przed rehabilitacją,
- zakup 2 koszy ruchomych do obsługi pralni,
- zakup kolorowych leżaków rekreacyjnych z logotypem ZAZ

W 2021 roku Zakład uzyskał informację od starosty wysokomazowieckiego o braku zgody na przedłużenie najmu 
dotychczasowych obiektów na kolejne lata. Wiadomość ta postawiła pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie Zakładu 
oraz prowadzenia misji zatrudniania osób niepełnosprawnych. Podjęte zostały pilne działania w celu poszukiwania nowych 
budynków spełniających wymagania formalne i przestrzenne a także rozpoczęto planowanie przenosin oraz ponowne 
rozpoczęcie działalności już w nowym miejscu.

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 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
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3 967,50 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 097 364,66 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) 7 846 304,38 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 530 895,54 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 2 152 796,52 zł

d) przychody finansowe 52 902,95 zł

e) pozostałe przychody 109 709,37 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. 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.

2 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.

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.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

289 659,51 zł

2 570 186,17 zł

454 334,08 zł

1 783 184,90 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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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 582 359,90 zł

2.4. Z innych źródeł 162 612,32 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 378 300,68 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 0,00 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: 7 646 291,83 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5 152 594,86 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

2 102 978,97 zł

18 251,75 zł

362 572,05 zł

9 894,20 zł 0,00 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

428 363,38 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)

2 152 796,52 złg) z działalności gospodarczej

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-17 10



5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 49 817,55 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)

162 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)

99,92 etatów

29 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)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 49 817,55 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. 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 3 284 980,98 zł

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

3 229 804,82 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 

55 176,16 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)

8 682,04 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) 

500,00 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)  

1 689,80 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

3 120 968,00 zł

2 919 382,19 zł

- nagrody

- premie

9 340,00 zł

139 523,99 zł

- inne świadczenia 52 721,82 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 164 012,98 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 3 229 804,82 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

13 359,50 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

500,00 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 ośrodka ZAZ - 
cześć dofinansowania z 
samorządu

prowadzenie bieżące ośrodka Wojewoda Mazowiecki 206 900,59 zł

2 Prowadzenie ośrodka ZAZ - 
cześć dofinansowana z 
samorządu

prowadzenie bieżące ośrodka Wojewoda Podlaski 229 508,49 zł

3 Projekt Biała Laska integracja osób ON Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej

17 925,00 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

11 200,00 zł

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

1 Prowadzenie ośrodka ZAZ 
(Krzyżewo i Stanisławowo)

prowadzenie bieżące ośrodka PFRON 2 570 186,17 zł

2 dotacja rolna dla RZAZ dotacja rolna Agencja Rolna 16 882,03 zł

3 refundacja wynagrodzeń ON refundacja wynagrodzeń ON PFRON - sodir 1 766 302,87 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 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
00-054 Warszawa

100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 1

2 Sanepid 1

3 Kuratorium Oświaty 1

4 szkolenia pracowników szkolenia pracowników Krajowego Funduszu Szkoleniowego 289 659,51 zł

2022-10-17
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