
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

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

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-19

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica DZIEWANNY Nr domu 24 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 91- 866 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 426577941

Nr faksu 426577941 E-mail stow.spojrzenie@gmail.com Strona www www.blind.edu.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2009-02-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47285307900000 6. Numer KRS 0000180857

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

Michał Ziemniak Przewodniczący 
Stowarzyszenia

TAK

Marzena Wilczyńska Skarbnik Stowarzyszenia TAK

Magdalena Dominiak-
Szymczak

Zastępca 
Przewodniczącego

TAK

Maryla Woźniak Sekretarz 
Stowarzyszenia

TAK

Agnieszka Zarzycka 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)

STOWARZYSZENIE NA RZECZ REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH 
"SPOJRZENIE"
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Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Jerzy Grzegorski Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Beata Cendrowicz Zastepca 
Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej

TAK

Tisa Kręzel Sekretarz Komisji 
Rewizyjnej

TAK

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Realizując działalność statutową w 2018 roku podjęto następujące działania:
1. Realizowano projekt „Start 3 – indywidualne zajęcia usamodzielniające”, dofinansowany ze środków PFRON
2. Zorganizowano i przeprowadzono wyjazd zimowy dla 15 uczniów SOSW nr 6 w Łodzi do Węgierskiej Górki.
3. Realizowano zadań zlecone: współorganizacja Festiwalu Kolęd i Pastorałek, kurs usprawniania widzenia dla 15 
nauczycieli SOSW nr 6 w Łodzi.
4. Realizowano i rozliczono projekt „ Wspólna przyszłość”, finansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady 
Wymiany Młodzieży.
5. Opracowano i wydano kalendarz na 2019r. ze środków 1% podatku.
6. Uczestniczono w Akcji „1% dla OPP” na terenie Łodzi i województwa łódzkiego,
7. Prowadzono i aktualizowano stronę internetową Stowarzyszenia.

Ponadto:
• kontynuowano członkostwo w Views International.
W roku 2018 Stowarzyszenie „Spojrzenie” otrzymało:

• z Narodowego Centrum Kultury, projekt pn. „Koncert Galowy w ramach Festiwalu Kolęd i Pastorałek”, 
Wysokość przyznanej dotacji wynosiła:  17.000,00 zł
• z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, projekt pn. „Wspólna przyszłość”
               Wysokość przyznanej dotacji wynosiła:  21.713,61 zł

 W ramach prowadzonej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:
a) stworzenie sieci poradni rehabilitacyjnych na terenie Polski;
b) zapewnienie ciągłej i systematycznej rehabilitacji (w tym tyflopedagogiczno-psychologicznej) osobom 
niepełnosprawnym;
c) prowadzenie konsultacji, seminariów, konferencji i innych form szkolenia dla osób zajmujących się wychowaniem, 
kształceniem, opieką medyczną i rehabilitacją niepełnosprawnych;
d) działania rehabilitacyjne na rzecz osób tracących wzrok;
e) współpracę z innymi organizacjami i organami o podobnych celach;
f) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia przez organizowanie kursów naukowych, 
warsztatów, seminariów oraz wspieranie szkoleniowych wyjazdów krajowych i zagranicznych;
g) dbanie i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i ich podopiecznych;
h) działania na rzecz adaptacji otoczenia pod kątem osób z problemami wzrokowymi;
i) wydawanie biuletynu i publikacji o problematyce związanej z celem Stowarzyszenia;
j) współpracę i wspieranie realizacji zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w 
Łodzi oraz innych wybranych placówek;
k) propagowanie idei rehabilitacji niepełnosprawnych;
l) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność statutową Stowarzyszenia; również prowadzenie 
działalności gospodarczej – w tym usług rehabilitacyjno – leczniczych finansowanych wyłącznie w ramach 
współpracy z instytucjami publicznymi;
ł) organizowanie turystyki, rekreacji, turnusów rehabilitacyjnych i działalności sportowej dla osób niepełnosprawnych;
m) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania osób niepełnosprawnych oraz osób 
pracujących z nimi;
n) wspieranie i kreowanie inicjatyw opartych na działaniach proekologicznych i na rzecz integracji europejskiej;
o) działanie na rzecz zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom;
p) prowadzenie działalności dydaktycznej, organizowanie akcji i konkursów upowszechniających działania 
proekologiczne oraz na rzecz integracji europejskiej wśród osób niepełnosprawnych;
r) rozwój współpracy międzynarodowej wspierającej realizację celów stowarzyszenia, w tym wymiany młodzieży oraz 
wolontariat;
s) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
t) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
u) ochronę i promocję zdrowia;
w) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób;
x) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
y) działalność charytatywną;
z) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
ź) działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
ż) promocję i organizację wolontariatu.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

„Celem Stowarzyszenia jest organizowanie świadczeń 
rehabilitacyjnych na rzecz niewidomych i słabo 
widzących oraz dbanie o ich profesjonalny poziom” 
Realizacja tego celu następuje poprzez:
• opiekę rehabilitacyjną,
• prowadzenie konferencji i szkoleń, 
• prowadzenie usług rehabilitacyjnych i leczniczych 
(tylko w ramach współpracy 
z instytucjami publicznymi),
• organizowanie wyjazdów rehabilitacyjno-
rekreacyjnych,
• działania aktywizujące zawodowo i społecznie 
niewidomych i słabo widzących,
• działania dydaktyczne i ekologiczne w środowisku 
niewidomych i słabo widzących                                        
• współpracę i wspieranie organizacji o podobnych 
celach.                                                                                   
• współpracę i wspieranie realizacji zadań Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi,
• wydawanie biuletynów i publikacji poświęconych 
problemom rehabilitacyjnym, edukacyjnym osób 
niepełnosprawnych,
• organizowanie imprez turystycznych, 
rehabilitacyjnych, rekreacyjnych oraz  sportowych dla 
osób niepełnosprawnych.

13 426,02 zł

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

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

580

0
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 95 442,34 zł

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

„Celem Stowarzyszenia jest organizowanie 
świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz niewidomych 
i słabo widzących oraz dbanie o ich profesjonalny 
poziom” 
Realizacja tego celu następuje poprzez:
• opiekę rehabilitacyjną,
• prowadzenie konferencji i szkoleń, 
• prowadzenie usług rehabilitacyjnych i leczniczych 
(tylko w ramach współpracy 
z instytucjami publicznymi),
• organizowanie wyjazdów rehabilitacyjno-
rekreacyjnych,
• działania aktywizujące zawodowo i społecznie 
niewidomych i słabo widzących,
• działania dydaktyczne i ekologiczne w 
środowisku niewidomych i słabo widzących              
                          
• współpracę i wspieranie organizacji o podobnych 
celach.                                                                                
   
• współpracę i wspieranie realizacji zadań 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 
6 w Łodzi,
• wydawanie biuletynów i publikacji poświęconych 
problemom rehabilitacyjnym, edukacyjnym osób 
niepełnosprawnych,
• organizowanie imprez turystycznych, 
rehabilitacyjnych, rekreacyjnych oraz  sportowych 
dla osób niepełnosprawnych.

0,00 zł
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a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 61 082,34 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 34 360,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 0,00 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 21 462,80 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 13 426,02 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

79 386,58 zł

34 360,00 zł

0,00 zł

9 937,80 zł

0,96 zł

1 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych tym:  przeprowadzenie wyjazdu zimowego do 
Węgierskiej Górki dla 15 uczniów SOSW nr 6 w Łodzi, projekt i wydruk kalendarza na 2019r., 
utrzymanie strony internetowej i inne.

13 426,02 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 123 685,34 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -28 243,00 zł
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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.

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)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

21 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

31 osób fizycznych

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 - dodatkowo podać 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
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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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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 w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 59 840,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 59 840,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(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 pracowników)

237,46 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 040,00 zł

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

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

nie dotyczy

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Beata Cendrowicz 
Bogumiła Golemba
Joanna Janaszczyk
Maryla Woźniak

Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-19
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