
Sprawozdanie z działalności Fundacji „Vis Maior” za rok 2013 

 

Nazwa i Dane adresowe fundacji: 

Fundacja  „Vis Maior” 

 ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 75,  

01-636 Warszawa 

 

W roku 2013 siedziba Fundacji nie uległa zmianie. 



Dane rejestracyjne i identyfikacyjne Fundacji „Vis Maior”: 

Numer NIP: 525 225 35 42 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 24.10.2002 r. 

Numer KRS: 0000136590 

Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego 28.09.2008 r. 

Numer REGON: 015278749 

 

 

Do dnia 15 lutego 2013 roku Fundację reprezentował zarząd w następującym składzie: 

Prezes Fundacji: Jolanta Kramarz  

Wiceprezes: Anna Miętus 

Członek zarządu: Katarzyna Gajewska 

Członek zarządu: Emil Skarzyński 

Członek zarządu: Alicja Profiruk 

15 lutego, na skutek rezygnacji członków zarządu, na mocy uchwały rady fundacji powołany 

został nowy w następującym składzie: 

Prezes zarządu – Jolanta Kramarz 

Wiceprezes zarządu – Karolina Domańska 

Członek zarządu – Magdalena Raczyńska 

Członek zarządu – Krzysztof Kurowski 

Członek zarządu – Dariusz Kupiecki 

 

Do 14 lutego 2013 roku Rada Fundacji pracowała w składzie: 

Przewodniczący rady Tomasz Włodek 



Sekretarz rady Krystyna Kocerba 

Członek rady Magdalena Czajkowska 

 

14 lutego członkowie rady, po uprzednim złożeniu rezygnacji, powołali 

nową w następującym składzie: 

Przewodnicząca rady – Krystyna Zowczak-Jastrzębska 

Członek rady – Piotr Todys 

Członek rady – Andrzej Matuszyńskii 

 

 

Cele Fundacji: 

1. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych oraz 

pomoc im i ich rodzinom w pokonywaniu ograniczeń związanych z 

niepełnosprawnością. 

2. Działanie na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym wspieranie i 

propagowanie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz 

promocja osiągnięć na tym polu. 

3. Działanie na rzecz kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób 

niepełnosprawnych. 

 

Cele te Fundacja może realizować poprzez: 

I. Działalność nieodpłatną: 

1. Organizowanie i prowadzenie psychoterapii, socjoterapii, profilaktyki społecznej oraz 

poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

2. Prowadzenie doradztwa prawnego w zakresie problematyki dotyczącej 

niepełnosprawności, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. 

3. Inicjowanie oraz podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji społecznej 

osób niepełnosprawnych poprzez: przeprowadzanie kampanii informacyjnych z 

wykorzystaniem środków masowego przekazu, organizowanie szkoleń poświęconych 



współpracy z osobami niepełnosprawnymi przeznaczonych dla pracowników 

administracji publicznej oraz innych instytucji. 

4. Podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie, wdrażanie i przestrzeganie w 

Polsce standardów ONZ, Rady Europy oraz Unii Europejskiej dotyczących osób 

niepełnosprawnych. 

5. Monitorowanie działań organów władzy publicznej poprzez współpracę z nimi w 

zakresie realizacji praw osób niepełnosprawnych i ochrony ich interesów. 

6. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w tym analiz, ekspertyz i programów 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

7. Organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów skierowanych do osób 

niepełnosprawnych i/lub dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością. 

8. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami, działającymi zarówno w kraju, a także za 

granicą, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji. 

9. Podejmowanie działań mających na celu znoszenie barier społecznych, komunikacyjnych 

oraz architektonicznych, utrudniających lub uniemożliwiających osobom 

niepełnosprawnym aktywne i niezależne funkcjonowanie. 

10. Promowanie i wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych, szczególnie w szkołach 

ogólnodostępnych. 

11. Promowanie korzystania z pomocy psów asystujących poprzez przeprowadzanie akcji 

informacyjnych, szkolenie przyszłych właścicieli, ich bliskich i wolontariuszy, a także 

przygotowywanie do pracy psów asystujących. 

12. Wspieranie instytucji prowadzących działania zbliżone do tych, które realizuje Fundacja 

„Vis Maior”, a szczególnie związanych ze szkoleniem psów asystujących. 

13. Pomoc społeczna polegająca na świadczeniu osobom fizycznym, zakwalifikowanym do 

realizowanych przez fundację programów, wsparcia finansowego i rzeczowego 

związanego z posiadaniem i szkoleniem psa asystującego. 

 

II. Działalność odpłatną: 

1. Organizowanie i prowadzenie psychoterapii, socjoterapii, profilaktyki społecznej oraz 

poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

2. Prowadzenie doradztwa prawnego w zakresie problematyki dotyczącej 

niepełnosprawności, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. 

3. Inicjowanie oraz podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji społecznej 

osób niepełnosprawnych poprzez: przeprowadzanie kampanii informacyjnych z 

wykorzystaniem środków masowego przekazu, organizowanie szkoleń poświęconych 



współpracy z osobami niepełnosprawnymi przeznaczonych dla pracowników 

administracji publicznej oraz innych instytucji. 

4. Podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie, wdrażanie i przestrzeganie w 

Polsce standardów ONZ, Rady Europy oraz Unii Europejskiej dotyczących osób 

niepełnosprawnych. 

5. Monitorowanie działań organów władzy publicznej poprzez współpracę z nimi w 

zakresie realizacji praw osób niepełnosprawnych i ochrony ich interesów. 

6. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w tym analiz, ekspertyz i programów 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

7. Organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów skierowanych do osób 

niepełnosprawnych i/lub dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością. 

8. Utrzymywanie kontaktów z instytucjami, działającymi zarówno w kraju, a także za 

granicą, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji. 

9. Podejmowanie działań mających na celu znoszenie barier społecznych, komunikacyjnych 

oraz architektonicznych, utrudniających lub uniemożliwiających osobom 

niepełnosprawnym aktywne i niezależne funkcjonowanie. 

10. Promowanie i wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych, szczególnie w szkołach 

ogólnodostępnych. 

11. Promowanie korzystania z pomocy psów asystujących poprzez przeprowadzanie akcji 

informacyjnych, szkolenie przyszłych właścicieli, ich bliskich i wolontariuszy, a także 

przygotowywanie do pracy psów asystujących. 

12. Wspieranie instytucji prowadzących działania zbliżone do tych, które realizuje Fundacja 

„Vis Maior”, a szczególnie związanych ze szkoleniem psów asystujących. 

13. Pomoc społeczna polegająca na świadczeniu osobom fizycznym, zakwalifikowanym do 

realizowanych przez Fundację programów, wsparcia finansowego i rzeczowego 

związanego z posiadaniem i szkoleniem psa asystującego. 

14. Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w zakresie realizacji celów 

statutowych. 

15. Organizowanie i prowadzenie obozów oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych a także ich rodzin. 

16. Dbanie o rozwój kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i 

organizowanie dla nich różnego rodzaju imprez sportowych. 

17.  Umożliwianie zaspokajania potrzeb duchowych i religijnych osobom niepełnosprawnym 

oraz ich rodzinom przez organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, współpracę ze 

związkami wyznaniowymi. 



18. Rozwijanie umiejętności artystycznych osób niepełnosprawnych oraz aktywizowanie ich 

w różnych dziedzinach życia kulturalnego. 

19. Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, 

edukacyjnej oraz socjalnej, a w tym organizowanie i prowadzenie ośrodków 

wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 

 

Opis działalności statutowej 

Została ona przedstawiona zgodnie z kolejnością celów statutowych. 

 

Praca w Fundacji przebiegała zgodnie z przyjętym planem na 2013 rok. 

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywały się co miesiąc. Członkowie zarządu pozostawali ze sobą 

w stałym kontakcie i w razie potrzeby , mogli konsultować sprawy związane z działalnością 

Fundacji. Wszelkie zaistniałe wątpliwości mogły więc być wyjaśniane na bieżąco. Dzięki temu 

działania Fundacji były spójne i dynamiczne. 

Spotkania były poświęcone:  

• Bieżącej działalności fundacji oraz realizowanym projektom 

• sposobom wydatkowania funduszy otrzymanych ze środków publicznych i darowizn 

• zasadom współpracy z instytucjami oraz firmami realizującymi podobne cele, do tych 

jakie stawia sobie Fundacja 

• zasadom współpracy z władzami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi, 

kreowaniu wizerunku Fundacji i Promowanie jej działań  

• polityce zatrudnienia 

akcji jednoprocentowej 

zmianie siedziby fundacji. 

 

I Promowanie i wspieranie aktywności osób z dysfunkcją wzroku 

 

1. Kultura, sport i rekreacja 



Oferta kulturalna i sportowa często nie jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych i 

słabowidzących. Wynika to z braku odpowiedniej wiedzy pracowników poszczególnych 

instytucji nt. potrzeb i możliwości osób z dysfunkcją wzroku. Fundacja „Vis Maior” 

kontynuowała współpracę z warszawskimi teatrami takimi jak: Rampa, Polski, Powszechny, 

Dramatyczny, Studio, Kwadrat, Konsekwentny, Kapitol, Ateneum,Kamienica, Bielańska Scena 

Muzyczna, Filharmonia Warszawska oraz z kinem Luna. Dzięki życzliwości tych instytucji 

beneficjenci Fundacji mogli korzystać z przygotowanej z myślą o nich oferty promocyjnej. 

Osoby z dysfunkcją wzroku często zwracają uwagę na niedostosowanie oferty muzeów do ich 

potrzeb. Odwiedzając je często nie mają szans na dokładne zapoznanie się z eksponatami. W 

2013 roku Fundacja zorganizowała wyjścia do Muzeum Pałacu Króla Jana III, w Wilanowie 

Muzeum Fryderyka Chopina, a także do Centrum Nauki Kopernik. Zwiedzający mieli możliwość 

swobodnego zapoznania się z poszczególnymi elementami wystaw i zadawania pytań. Spotkali 

się z życzliwością i otwartością przewodników i animatorów. Wykazali oni duże zrozumienie dla 

potrzeb osób niewidomych i w miarę swoich możliwości starali się wyjść im na przeciw. 

Ogromnie cieszy fakt, że instytucjom kultury zależy na stałej współpracy z fundacją. Muzeum 

Króla Jana III w Wilanowie podpisało z nią porozumienie o współpracy. Zakłada ono m. in. 

Podejmowanie wspólnych działań na rzecz dostosowania oferty muzeum do potrzeb osób 

niewidomych i realizację projektów edukacyjnych. 

W 2013 roku z kulturalnej oferty fundacji skorzystało ok. 300 beneficjentów. 

Osoby niewidome mają ograniczone możliwości uprawiania sportu. Personel obiektów 

sportowych nie posiada odpowiedniego przygotowania do pracy z nimi, a przede wszystkim ma 

wiele obaw wynikających z braku wiedzy nt. możliwości tych osób. Również oferta związana z 

turystyką i rekreacją jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Dlatego też Fundacja „Vis 

Maior” przygotowała ofertę dla osób preferujących aktywne formy spędzania czasu. 

Centrum Rozrywki Hulakula przekazało jej vouchery, umożliwiające nieodpłatne korzystanie 

raz w miesiącu ze znajdującej się w nim kręgielni. Dzięki życzliwości właścicieli stadniny Agmaja 

osoby niewidome i słabowidzące mogły się uczyć jazdy konnej za niższą opłatą.  

Zorganizowano również wyjazdy do jaskini solnej w Markach. 

Nawiązano współpracę z Centrum Rekreacji i Sportu przy ul. Konrada, dzięki czemu osoby 

niewidome i słabowidzące mogły uczestniczyć w kursie nauki pływania dostosowanym do ich 

potrzeb. 



O tym jak duże jest wśród osób z dysfunkcją wzroku zapotrzebowanie na aktywne formy 

spędzania czasu świadczy fakt, że z proponowanych przez „Vis Maior” zajęć sportowych oraz 

wyjazdów skorzystało ok. 200 osób. 

Beneficjenci Fundacji doceniali różnorodność jej oferty kulturalno-sportowej. Zwracali też 

uwagę na to, że placówki kulturalne i sportowe zaczynają zwracać co raz większą uwagę na 

potrzeby osób niewidomych.  

 

2. Spotkania i imprezy integracyjne 

Fundacja „Vis Maior” organizuje dla swoich beneficjentów spotkania tematyczne, podczas 

których mogą oni rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a także dowiedzieć się wielu 

praktycznych rzeczy związanych z codziennym funkcjonowaniem. 

Dużą popularnością cieszą się, spotkania podróżnicze. Ich gośćmi są  zarówno osoby niewidome 

jak i widzące, które odwiedziły ciekawe miejsca i chcą o nich opowiedzieć. W W 2013 roku 

odbyły się spotkania poświęcone Ziemi Świętej, Albanii oraz Hiszpanii. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się cykl warsztatów z emisji głosu, dzięki którym uczestnicy 

zdobyli praktyczne umiejętności , mogące się przydać zarówno w pracy, jak i w życiu 

codziennym. 

Fundacja pozostaje w stałym kontakcie z osobami, którym przekazuje psy. Oprócz dodatkowych 

szkoleń organizuje również spotkania, podczas których mogą one wymienić się 

doświadczeniami i uzyskać  porady treserów. W ubiegłorocznym spotkaniu wzięło udział 7 

osób. Zakończyło się ono spacerem psów i ich właścicieli. 

Fundacja organizowała również spotkania i imprezy okolicznościowe z Okazji świąt Bożego 

Narodzenia i Wielkiej Nocy. Odbyła się również zabawa andrzejkowa oraz bal karnawałowy. 

Spotkania w „Vis Maior” są bardzo dobrą okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń 

związanych z bezwzrokowym funkcjonowaniem. Odgrywają również istotną rolę w procesie 

rehabilitacji osób, które tracą bądź niedawno straciły wzrok. Mają one możliwość zetknięcia się 

z niewidomymi prowadzącymi aktywny tryb życia i dowiedzenia się jak radzą sobie z różnego 

rodzaju trudnościami związanymi z codziennym funkcjonowaniem oraz pracą, a także 

akceptacją ze strony otoczenia. 

W zorganizowanych w 2013 roku spotkaniach wzięło udział ok. 150 osób. 400  osób 

niewidomych i słabowidzących było informowanych o jej działaniach za pośrednictwem 



newslettera. Informacje były również zamieszczane na stronie internetowej Fundacji oraz na 

Facebooku. 

 

3.  „Komputer przyjazny niewidomym 2013” 

Jednym z warunków niezbędnych do prowadzenia przez osoby niewidome aktywnego i 

samodzielnego życia jest umiejętność obsługi komputera. Jest on, podobnie jak dla osób 

widzących, jednym z podstawowych narzędzi ułatwiających codzienne funkcjonowanie. 

Niedostateczna ilość zajęć informatycznych dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcją 

wzroku powoduje, że mają one w znacznym stopniu utrudniony dostęp do informacji. Zdarza się 

też, że staje się on niemożliwy. To zaś powoduje, że osoby niepełnosprawne wzrokowo nie są w 

stanie zdobywać wiedzy niezbędnej do właściwego funkcjonowania w życiu społecznym i 

zawodowym. Jest to tym bardziej dotkliwe, że napotykają na wiele innych utrudnień, 

związanych z codziennym funkcjonowaniem. Dlatego też fundacja kładzie bardzo duży nacisk na 

podnoszenie ich kompetencji w zakresie obsługi komputera, a także urządzeń specjalistycznych. 

Zrealizowany w 2013 roku projekt „Komputer przyjazny niewidomym 2013”. Był skierowany do 

osób niewidomych i słabowidzących, zamieszkałych na terenie województwa Mazowieckiego. 

Został on dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Całkowity 

koszt jego realizacji wynosił 32582,53 zł.  W projekcie wzięło udział 10  osób obsługujących 

komputer i elektroniczne urządzenia specjalistyczne w stopniu średniozaawansowanym. Kursy 

były prowadzone przez instruktorów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z 

osobami niewidomymi i miały indywidualny charakter. Zostały one dostosowane do potrzeb 

uczestników. Mogli oni podnieść swoje umiejętności nie tylko w zakresie obsługi programów 

udźwiękawiających , ale również biurowych np. Word, Excel, a także urządzeń specjalistycznych 

takich jak: odtwarzacze książki mówionej, notatniki brajlowskie, linijki brajlowskie, 

udźwiękowione telefony komórkowe, udźwiękowione systemy nawigacji GPS, lupy czy 

powiększalniki oraz urządzeń peryferyjnych drukarek (w tym brajlowskich) i skanerów. Mogli 

również dowiedzieć się jak korzystać z portali społecznościowych, takich jak facebook czy 

komunikatorów jak Skype. 

Zajęcia zakończyły się egzaminem, a ich uczestnicy otrzymali dokumenty potwierdzające 

zdobyte umiejętności. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach osoby z dysfunkcją wzroku zwiększyły  

swoje kompetencje w zakresie obsługi komputera i specjalistycznych urządzeń elektronicznych, 

zyskały dostęp do informacji niezbędnych podczas nauki oraz wykonywania pracy. Zdobyta 



wiedza miała bardzo duży wpływ na poprawę kwalifikacji zawodowych , a także utrzymanie lub 

zdobycie pracy, w której potrzebne są umiejętności obsługi komputera. 

 

4.  „Nie daj sobie w kasę dmuchać” 

W 2013 roku fundacja rozpoczęła realizację projektu „Nie daj sobie w kasę dmuchać”, 

dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Całkowity koszt jego realizacji wynosił 

36 516,00 zł. 

Był on skierowany do 127 uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczęszczających do ośrodków 

szkolno-wychowawczych dla osób z dysfunkcją wzroku w: Warszawie, Laskach, Owińskach, 

Krakowie, Łodzi, Chorzowie i Bydgoszczy. Projekt został skierowany do młodzieży wchodzącej 

w dorosłe życie, która ze względu na swoją niepełnosprawność jest zagrożona wykluczeniem 

finansowym. Niebawem stanie ona przed wyzwaniami jakimi są utrudnienia w dostępie do 

wyczerpującej informacji, bariery techniczne, niewiedza pracowników banków NT. praw 

przysługujących niepełnosprawnym klientom. 

 Dlatego też za najważniejsze cele projektu uznano: zwiększenie poziomu wiedzy uczestników z 

zakresu podstaw ekonomii, bankowości i finansów, zwiększenie świadomości  ich praw jako 

niepełnosprawnych klientów instytucji finansowych, wypracowanie umiejętności 

odpowiedzialnego zarządzania finansami. 

Opracowano scenariusze pięciu lekcji. Do ich poprowadzenia zaangażowano nauczycieli 

przedsiębiorczości pracujących w ośrodkach szkolno-wychowawczych. Przygotowano też 

materiały dla uczniów do samodzielnej pracy. Powstał, opatrzony audiodeskrypcją 

(dodatkowym opisem dla osób niewidomych),  film poświęcony prawom niewidomego klienta 

banku. Opracowano analizę poświęconą dostępnym na rynku produktom i usługom bankowym, 

ze wskazaniem udogodnień dla osób z dysfunkcją wzroku. Nawiązano współpracę z jednym z 

banków komercyjnych w celu zorganizowania w jego placówkach lekcji praktycznych, 

poświęconych usługom bankowym, obsłudze klienta i udogodnieniom dla osób niewidomych. 

NBP bardzo pozytywnie odniósł się do prowadzonych przez fundację działań z zakresu edukacji 

ekonomicznej. Fakt, iż zgodził się dofinansować projekt świadczy o tym, że potrzeby 

niewidomych i słabo widzących klientów banków zostały zauważone. 

 

5. Bankowy pakiet informacyjny 



W 2013 roku fundacja zaangażowała się w prace prowadzone w ramach projektu NBP nie 

wyklucza. Są to działania prowadzone na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem finansowym. 

NBP nawiązało współpracę z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Fundacja przygotowała opracowanie zawierające szereg informacji dotyczących dostępności 

banków dla osób niepełnosprawnych. Znalazły się w nim informacje jak zaprojektować serwis 

internetowy i aplikacje mobilne dostępne dla osób z niepełnosprawnością ; jak przygotować 

opis alternatywny znajdujących się na stronach wykresów, zdjęć, grafik, aplikacji tak, by był on 

odczytany przez programy wspomagające osoby niepełnosprawne; jak dostosować materiały 

multimedialne (audiodeskrypcja dla niewidomych i dodatkowe napisy dla niesłyszących). 

Dużo miejsca poświęcono również organizacji przestrzeni przyjaznej osobom z 

niepełnosprawnością. W opracowaniu pojawiły się informacje, w jaki sposób ją dostosować, by 

przychodzący do placówek bankowych niepełnosprawni klienci czuli się bezpiecznie i 

komfortowo. 

Pracownikom banków często brakuje wiedzy, jak w należyty sposób pomóc osobie 

niepełnosprawnej. Rodzi to wiele nieporozumień i niezręcznych sytuacji. Dlatego też  w 

opracowaniu znalazły się również wskazówki dotyczące profesjonalnej obsługi tej grupy 

klientów. 

Jednym z problemów, na jaki napotykają osoby z niepełnosprawnością, jest brak znajomości ich 

praw przez pracowników banków. To zaś ogranicza ich aktywność i dostęp do usług, które 

oferuje nowoczesna bankowość. W związku z tym dużo miejsca poświęcono prawom i 

przywilejom niepełnosprawnych klientów. 

Udział „Vis Maior” w projekcie NBP nie wyklucza to kolejny dowód na to, że instytucja ta 

dostrzega skalę problemu, jakim jest zagrożenie wykluczeniem finansowym osób 

niepełnosprawnych i podejmuje działania mające na celu poprawę ich sytuacji. Dzięki nim 

zyskują one szanse na swobodny dostęp do produktów i usług bankowych oraz stanie się 

pełnoprawnymi klientami banków. 

 

6. „Pies mądry GPS 2013” 

Niezwykle ważną rolę w zwiększaniu aktywności osób niewidomych odgrywają psy 

przewodniki. W 2013 roku Fundacja zrealizowała projekt „Pies mądry GPS 2013”. Został on 

dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowity 

koszt jego realizacji wynosił 90742,70 zł.  



 Projekt obejmował . utrzymanie, opiekę oraz kontynuację szkolenia trzech psów zakupionych w 

2012r.; zakup kolejnego psa., utrzymanie i opiekę nad nim, a także rozpoczęcie jego szkolenia; 

przekazanie dwóch psów, zakupionych w 2011r. oraz cykl lekcji treningowych celem 

doskonalenia współpracy 13 osób niewidomych z psami przewodnikami, które już posiadają  

uprawnienia i certyfikat. Dotyczyło to zwierząt przekazanych przez Fundację w latach 2011-

2012  i na początku 2013r. 

Tak więc w ramach projektu przeszkolono i doszkolono łącznie 17 psów. 

Osoby niewidome, korzystające z ich pomocy, cenią sobie poczucie bezpieczeństwa jakie dzięki 

nim otrzymują. Mogą się poruszać szybciej i pewniej niż z białą laską, dzięki czemu stają się 

jeszcze bardziej samodzielne i aktywne, a tym samym mogą pełniej uczestniczyć w życiu 

społecznym, kulturalnym i zawodowym. Wśród osób niewidomych istnieje wiele obaw przed 

przyjęciem psów przewodników. Wynika to z braku dostatecznej wiedzy na ich temat i obaw, że 

nie będą one w stanie zapewnić im odpowiedniego komfortu życia. Posiadacze Psów, dzięki 

zdobytym umiejętnościom, stają się ekspertami, którzy będą zachęcać innych niewidomych do 

korzystania z ich pomocy. Mogą także propagować, wśród osób widzących, wiedzę o tym w jaki 

sposób należy zachować się wobec pracujących psów oraz o prawach przysługujących 

poruszającym się z nimi osobom niewidomym. 

 

7. „Wiele potrafię bezwzrokowo 2013” 

W 2013 roku fundacja rozpoczęła realizację projektu „Wiele potrafię bezwzrokowo 2013”. 

Został on dofinansowany przez PFRON. Całkowity koszt jego realizacji wynosił 105738,93 zł. 

Był on skierowany do osób niewidomych i słabowidzących w wieku aktywności zawodowej, 

zamieszkałych na terenie województwa Mazowieckiego. Jego celem było wspieranie ich w 

dążeniu do zwiększania samodzielności po to, by mogły prowadzić aktywne i niezależne życie. 

W ramach projektu przewidziano zajęcia z zakresu: 1) rehabilitacji podstawowej: orientacji 

przestrzennej (poruszanie się z białą laską), czynności życia codziennego, nauki Braila, terapii 

widzenia; 

2) bezwzrokowej obsługi komputera i urządzeń specjalistycznych przeznaczonych dla osób z 

dysfunkcją wzroku; 

3) tematycznych zajęć grupowych realizowanych przez: 

• trenera zarządzania rozwojem osobistym, 

• trenera rozwoju kariery zawodowej, 



• trenera umiejętności bezwzrokowych – tyflopedagoga, 

• prawnika, 

• specjalistę ds. przedsiębiorczości i zarządzania budżetem domowym 

4) warsztatów skierowanych do przyszłych i obecnych właścicieli psów przewodników, 

poświęconych korzystaniu z ich pomocy i opieki nad nimi. 

W 2013 roku zostały zorganizowane warsztaty dla kandydatów na posiadaczy psów 

przewodników. w których wzięło udział 10 osób. W ich ramach odbyły się zajęcia z treserami, 

weterynarzem, psychologiem i tyflopedagogiem. Kandydaci mieli okazję przyjrzeć się swojej 

sytuacji życiowej oraz potrzebom, co pozwoliło im na podjęcie świadomej decyzji czy pies 

przewodnik to rozwiązanie dla nich. Dowiedzieli się na czym polega jego praca. Poznali 

podstawowe zagadnienia związane z pielęgnacją i zdrowiem psa. Bardzo ważnym punktem 

szkolenia były indywidualne konsultacje. Pozwoliły one prowadzącym zobaczyć, jak kandydaci 

radzą sobie w przestrzeni i w jakim stopniu będą w stanie w przyszłości skorzystać z pomocy 

psa przewodnika. 

Rozpoczęto nabór chętnych do udziału w kursach komputerowych, orientacji przestrzennej i 

czynności dnia codziennego. Nawiązano również kontakt ze specjalistami mającymi 

poprowadzić zajęcia grupowe. 

Wymienione działania stanowią ofertę podstawowego wsparcia osób niewidomych i 

słabowidzących w zakresie uprawnień, samodzielnego funkcjonowania i zarządzania finansami 

osobistymi. 

Jeśli chcą być samodzielne, muszą ćwiczyć wykonywanie zwykłych i bardziej zaawansowanych 

czynności w oparciu o techniki alternatywne i urządzenia niewymagające wzroku. Znacznie 

szybciej odnajdują się w „świecie bezwzrokowym”, kiedy korzystają z pomocy instruktorów. Pod 

ich kierunkiem opanowują : wykonywanie czynności bez użycia wzroku, np.: samodzielne 

poruszanie się z białą laską, gotowanie, sprzątanie, obsługę komputera. 

 

II Kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z dysfunkcją wzroku 

 

2 „Niewidomy uczeń w naszej klasie” 

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem projektu było 

promowanie różnych form aktywności osób niewidomych i słabowidzących oraz 



upowszechnianie pozytywnych postaw wobec nich. W jego ramach przeprowadzono 290 lekcji 

w 26 placówkach szkolnych na różnym poziomie kształcenia, znajdujących się na terenie całego 

kraju. Wzięło w nich udział 5806 uczniów. Lekcje były prowadzone przez 10 edukatorów - 

osoby niewidome z odpowiednim wykształceniem oraz niezbędnym doświadczeniem. 

Uczestnicy zajęć mogli dowiedzieć się w jaki sposób funkcjonują osoby niepełnosprawne 

wzrokowo (jak radzą sobie w życiu codziennym), zapoznać się z urządzeniami 

specjalistycznymi, którymi się posługują oraz zobaczyć jak pracuje pies przewodnik. Otrzymali 

również praktyczne wskazówki, jak we właściwy sposób pomóc osobie niewidomej. mieli też 

możliwość doświadczenia bezwzrokowego funkcjonowania np. wykonania prostej czynności czy 

przejścia z białą laską z zawiązanymi oczami.  

W ramach projektu przeprowadzono również warsztaty dla edukatorów, podczas których Mieli 

oni możliwość wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia zajęć z osobami widzącymi i 

wspólnego opracowania programu lekcji. Odbyło się 6 warsztatów dla nauczycieli i rodziców. 

Podczas tych zajęć dowiedzieli się czego należy unikać, by nie stać się nadopiekuńczym w 

stosunku do swojego dziecka. Uzyskali informacje, gdzie szukać wsparcia za nim rozpocznie ono 

naukę w szkole, jaką szkołę wybrać i jak je wspierać w edukacji. Nauczyciele zdobyli praktyczną 

wiedzę na temat możliwości edukacyjnych uczniów niewidomych i słabowidzących oraz 

ograniczeń i różnic w odbiorze i postrzeganiu rzeczywistości przez te osoby. Nabyta wiedza 

miała im pomóc w efektywnym nauczaniu uczniów z dysfunkcją wzroku i przełamaniu lęków z 

tym związanych. 

Praca edukatorów została oceniona bardzo wysoko. Dyrektorzy szkół podkreślali potrzebę 

prowadzenia tego typu lekcji w przyszłości. 

O tym jak ważną rolę w edukacji NT. osób niewidomych odegrały, świadczą wyniki ankiety 

przeprowadzonej po ich zakończeniu. Z odpowiedzi na postawione w nich pytania wynika, że 

dzieci potrafią odróżnić prawdziwe stwierdzenia dotyczące osób niewidomych od 

stereotypowych i nieprawdziwych. Jednak nadal pewna ich grupa ma silnie zakorzenione 

przekonania, że np. osoby niewidome lepiej słyszą, nie są w stanie same ugotować obiadu, , nie 

mogą pracować w urzędzie. To zaś dowodzi, że potrzebne są dalsze działania w celu 

ugruntowania pozytywnego wizerunku osób niewidomych, jako samodzielnych, aktywnych 

zawodowo i społecznie. 

Nauczyciele i rodzice uznali swój udział w zajęciach za bardzo cenne doświadczenie. Otrzymane 

informacje ocenili jako niezwykle pomocne w pracy z niewidomymi i słabowidzącymi dziećmi 

oraz we wspieraniu ich prawidłowego rozwoju. 



Dzięki realizacji tego typu projektów osoby widzące mają możliwość dowiedzenia się jak jest 

odbierany świat przez osoby niewidome i słabowidzące. Doświadczając bezwzrokowego 

funkcjonowania stają się bardziej wrażliwe i otwarte w stosunku do nich.  

 

3 Wolontariat 

Zaangażowanie wolontariuszy w działania fundacji pokazuje ich poparcie dla propagowanych 

przez nią wartości. Wielu działań nie dałoby się zrealizować bez ich pomocy.  

W siedzibie organizacji prowadzone są szkolenia dla wolontariuszy, podczas których uczą się jak 

współpracować z osobą niewidomą.  

W 2013 roku w działania „Vis Maior” zaangażowanych było 50 wolontariuszy. Odegrali oni 

niezwykle ważną rolę we wspieraniu aktywności osób z dysfunkcją wzroku. Pomagali 

beneficjentom fundacji w docieraniu w nieznane miejsca  robieniu zakupów, w załatwianiu 

formalności w urzędach. Byli również zaangażowani podczas organizowanych przez Fundację 

wyjść, spotkań, konferencji, a także działań projektowych. Ich Pomoc była też bardzo przydatna 

podczas prac biurowych.  

Doceniając wysiłek wolontariuszy Fundacja wystawia im rekomendację, które okazują się 

pomocne,  zwłaszcza studentom starającym się o stypendia lub szukającym pracy. 

 

4 Program CSR 

W Polsce bardzo popularna stała się idea społecznie odpowiedzialnego biznesu. Wiele firm 

wspiera działania organizacji pozarządowych. 

W roku 2013 firma SAP Polska przekazała fundacji 8600 zł na szkolenie psów przewodników. 

„Vis Maior” została również partnerem akcji „Wspomagam szkolenie psa przewodnika”, 

zorganizowanej przez firmę Royal canin Polska, która przekazała 30000 zł na szkolenie jednego 

z psów o imieniu Imbir.  

Zgodnie z umową co miesiąc Fundacja dostarczała Royal Canin filmy oraz zdjęcia pokazujące 

nabywanie kolejnych umiejętności przez Imbira podczas treningów. Utworzono profil akcji na 

Facebooku. Powstały teksty dotyczące pracy z psem przewodnikiem. 

Obejmując fundację programem CSR SAP Polska oraz Royal Canin Polska przyczyniły się do 

promowania aktywności osób z dysfunkcją wzroku i upowszechniania pozytywnych postaw 

wobec nich. Pomogły również w propagowaniu Wiedzy nt. pracy psów przewodników i praw 

przysługujących osobom korzystającym z ich pomocy 



W 2013 roku fundacja podjęła decyzję o zmianie lokalu na dużo większy i wygodniejszy, a tym 

samym pozwalający na poprawę warunków pracy. Zwróciła się do współpracujących z nią firm o 

wsparcie w postaci darowizny na przeprowadzenie remontu. SAP Polska przekazała na ten cel 

5000 zł, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji AllianzPolska 5000 zł, a  Towarzystwo 

Ubezpieczeń Allianz Życie  4000 zł. 

 

5 Współpraca z Fundacją św. Patryka  

Fundacja im. św. Patryka jest organizacją non-profit, prowadzoną przez irlandzkich 

wolontariuszy mieszkających w Polsce. Wspiera finansowo polskie organizacje pozarządowe 

działające m. in. na rzecz osób niepełnosprawnych. W 2012 roku „Vis Maior” dołączyła do grona 

organizacji wspieranych przez Fundację im. Św. Patryka, która zdecydowała się przekazać 

60000 zł na szkolenie dwóch psów przewodników. Do końca ubiegłego roku „Vis Maior” 

otrzymała kwotę w wysokości 12303,47 zł. Jeden ze szkolonych dzięki jej wsparciu psów Kwarc 

został przekazany osobie niewidomej. Przedstawiciele obu fundacji pozostawali ze sobą w 

stałym kontakcie. Fundacja św. Patryka była na bieżąco informowana o postępach w szkoleniu 

psów. 

 

6 Zobaczcie nas... w banku 

Fundacja „Vis Maior” co roku organizuje konferencje, podczas których skupia się na 

zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem osób niewidomych, ich obecnością w życiu 

społeczno-zawodowym, prawami, a także dostępnością przestrzeni i różnego rodzaju 

produktów i usług. Konferencja, zatytułowana Zobaczcie nas... w banku, dotyczyła przede 

wszystkim obecności niepełnosprawnych klientów w bankach, korzystania z usług bankowych i 

problemów z tym związanych. Poruszone zostały zagadnienia takie jak: wiedza pracowników 

banków nt. obsługi klientów z niepełnosprawnością oraz przysługujących im praw, dostępność 

stron internetowych i przestrzeni w placówkach banków. Pokazano, przygotowany przez 

fundację, film poświęcony obsłudze niewidomego klienta banku oraz przysługującym mu 

prawom. Omówiono projekt ”Nie daj sobie w kasę dmuchać”. Nie zabrakło również miejsca na 

zaprezentowanie działań fundacji prowadzonych w obszarach cyfrowego włączania, dostępu do 

kultury i sportu, szkolenia i pracy psów przewodników. Zaprezentowano ofertę szkoleniową 

fundacji, skierowaną do instytucji takich jak muzea,, banki czy ośrodki pomocy społecznej. 

Tematyka poruszana na konferencji wzbudziła żywe zainteresowanie o czym świadczy fakt, iż 

urzędy, instytucje i organizacje takie jak: biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Komisja Nadzoru 

Finansowego, , Narodowy Bank Polski, Centrum Nauki Kopernik, muzeum Króla Jana III w 



Wilanowie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Towarzystwo Pomocy głuchoniewidomym, 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, do których skierowane było zaproszenie, nie 

zlekceważyły go. Ich przedstawiciele nie bali się wziąć udziału w dyskusji i zadawać pytań. To 

zaś dowodzi, że urzędy i instytucje coraz bardziej otwierają się na potrzeby osób niewidomych. 

 

7 Uczestnictwo w wydarzeniach 

Fundacja czynnie uczestniczy w wydarzeniach (konferencje, seminaria, pikniki, uroczystości) 

organizowanych przez, instytucje państwowe i organizacje pozarządowe. 

Konferencje: 

1. zatrudnienie osób niepełnosprawnych - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,  

2. „Lodołamacze 2013” - Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

3. „Prawa i bariery. Edukacja, informacja, praca, przestrzeń publiczna a problemy osób 

niepełnosprawnych” – z okazji pierwszej rocznicy ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób 

Niepełnosprawnych - Pałac Prezydencki 

4. przestrzeganie Karty praw osób niepełnosprawnych - Sejm 

5. uniwersalne projektowanie - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  

6. "Niepełnosprawność i praca - nowe perspektywy, nowe rozwiązania" – ambasada Wielkiej 

Brytanii  

7. dofinansowania do pensji pracowników niepełnosprawnych - Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej 

8. dofinansowania do pensji pracowników niepełnosprawnych -Senat 

9. „Reha for the blind”(wydarzenie międzynarodowe)  - fundacja Szansa dla Niewidomych 

10. X Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych. - Federacja Mazowia 

Czynne uczestnictwo „Vis Maior” w tego typu konferencjach, pozwala jej na zabieranie głosu w 

sprawach ważnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Fundacja pełni więc rolę opiniotwórczą, a tym 

samym należy do grona organizacji, z którymi instytucje, podejmujące decyzje w sprawach os ób 

niepełnosprawnych nawiązują dialog i liczą się z ich opinią. 

Pikniki: 

1. House for Animals - Fundacja Centrum Pomocy Zwierzętom 



2. "Bielańskie derby" - Urząd Dzielnicy Bielany  -  

3. Z okazji Dnia Dziecka - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Podczas pikników przedstawiciele fundacji pokazywali na czym polega praca psa przewodnika. 

Opowiadali jak funkcjonują osoby niewidome, jak z nimi współpracować i pomagać w 

bezpieczny sposób. Prezentowali również pomoce wykorzystywane przez nie na  co dzień. 

Udział w tego typu wydarzeniach jest doskonałą okazją do propagowania wiedzy nt. osób 

niewidomych i przyczynia się do kształtowania pozytywnych postaw wobec nich. 

 

III Przeciwdziałanie dyskryminacji 

 

1. Prawa osób poruszających się z psami przewodnikami 

Mimo obowiązującego prawa, umożliwiającego osobom niewidomym wchodzenie z psami 

przewodnikami do budynków użyteczności publicznej, do fundacji docierają sygnały o jego nie 

przestrzeganiu. Osoby, korzystające z pomocy psów nadal mają trudności przy wchodzeniu do 

restauracji, teatrów, supermarketów itp. W 2013 roku Fundacja interweniowała w tego typu 

sprawach informując o obowiązujących przepisach. 

Dużo miejsca temu tematowi poświęciła również podczas wystąpien w mediach. 

 

2. Uznawanie podpisu osoby niewidomej 

 Od 2010 roku osoba z dysfunkcją wzroku może wprawdzie samodzielnie składać oświadczenia 

woli, ale urzędnikom i pracownikom poszczególnych instytucji ciągle brakuje wiedzy na ten 

temat.  

Kwestie, związane z nieuznawaniem podpisu osoby niewidomej, Fundacja omawiała podczas 

spotkań z beneficjentami, przedstawicielami instytucji, z którymi współpracuje, konferencji oraz 

wystąpień w mediach. Sprawie tej poświęcono również dużo miejsca w związku z realizacją 

projektu „Nie daj sobie w kasę dmuchać”. 

 

3. Udział w pracach legislacyjnych 



Przedstawiciele fundacji wzięli udział w posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego, 

rozpatrującego wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności z Konstytucją RP 

oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Wg tego przepisu mandat wójta, 

burmistrza czy prezydenta miasta wygasa w momencie, gdy piastująca go osoba uzyska 

orzeczenie o niezdolności do pracy. Może to być niebezpiecznym precedensem do ograniczania 

dostępu do zatrudnienia i pełnienia funkcji publicznych przez osoby z  orzeczeniem ZUS o 

całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Obecność przedstawicieli fundacji 

na tym posiedzeniu była niezwykle istotna, ponieważ były to osoby z dysfunkcją wzroku, 

posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 

Trybunał Konstytucyjny nie wydał ostatecznego orzeczenia. Kolejne posiedzenie zaplanowano 

na początek 2014r. 

4. Działania doradcze 

Fundacja aktywnie uczestniczyła w pracach: Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością 

przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Komisja ta ma za zadanie wspierać Rzecznika Praw Obywatelskich w realizacji jego ustawowych 

zadań, a w szczególności w zakresie: monitoringu ochrony wolności i praw człowieka i 

obywatela, oraz przygotowywania analiz, monitoringu i zakazu dyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność. 

Przedstawiciele „Vis Maior” brali udział w posiedzeniach Komisji Dialogu Społecznego ds. 

Niepełnosprawności działającej przy Urzędzie m.st Warszawy. Do zadań komisji należy m. in. 

opracowywanie programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, monitorowanie 

realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych, • uzgadnianie z przedstawicielami 

samorządu zadań realizowanych na rzecz tych osób. 

Fundacja ” uczestniczyła również w pracach zespołu składającego się z przedstawicieli 

organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, powołanego przez Radę Społeczną 

miasta Warszawy ds. Osób  Niepełnosprawnych w celu zaopiniowania projektów 

zagospodarowania Ul. Świętokrzyskiej. W związku z budową drugiej linii metra ma ona zostać 

przebudowana. Zadaniem zespołu było opracowanie kwestionariusza oceny przestrzeni  pod 

względem jej użyteczności dla osób  z różnymi niepełnosprawnościami. 

Pracownicy fundacji wzięli udział w debacie „Miasto barier”, zorganizowanej przez posła do 

Parlamentu Europejskiego Wojciecha Olejniczaka. Była ona poświęcona barierom 



architektonicznym i komunikacyjnym, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne mieszkające 

w Warszawie. 

W 2013 roku organizacja zaangażowała się w działania mające na celu stworzenie postulatów 

do nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością i w związku z tym współpracowała  z 

wiodącymi organizacjami, które działają na rzecz wspierania i rehabilitacji tych osób. 

Vis Maior” jest członkiem Koalicji na Rzecz Równych Szans, Koalicji Sprawna Demokracja, 

Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz Federacji Mazowia. 

Angażując się w działania mające na celu zmianę przepisów ograniczających niezależność osób 

niepełnosprawnych, zagwarantowanie równego dostępu do dóbr i usług oraz dostępnej 

przestrzeni,  fundacja przyczynia się  do poprawy ich sytuacji w naszym kraju. Dzięki nim osoby 

niewidome mogą pełniej uczestniczyć w życiu społecznym i zyskują szanse na większą 

niezależność. 

 

5. Mural Marka Edelmana 

Fundacja bierze udział w wydarzeniach mających na celu zwrócenie uwagi na grupy 

dyskryminowane, a także promowanie pozytywnych postaw wobec nich. Dlatego też dołączyła 

do komitetu honorowego wspierającego Mural Marka Edelmana, zorganizowany przez Fundację 

Klamra z okazji siedemdziesiątej rocznicy powstania w getcie warszawskim. Jej przedstawiciele 

byli obecni podczas, tego wydarzenia. Osoby odwiedzające stoisko fundacji mogły uzyskać 

informacje NT. prowadzonych przez nią działań, dowiedzieć się jak funkcjonuje osoba 

niewidoma i jakie prawa jej przysługują. 

 

6. Obecność w mediach 

Fundacja „Vis Maior” dba o dobre kontakty z mediami. W jej odczuciu odgrywają one niezwykle 

ważną rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku osób niewidomych i słabo widzących oraz 

promowania ich aktywności, 

W 2013 roku informacje o prowadzonych przez „Vis Maior” działaniach pojawiały się zarówno 

w mediach krajowych, jak i lokalnych takich jak: 

1. Program I Polskiego Radia 

2.Program II Telewizji Polskiej 



3. Radio Warszawa 

4. Radio Tok FM 

5. Radio Plus 

6. Telewizja Polsat 

7. „Newsweek” 

8.  „Więzi” 

9. „Słowo Podlasia”. 

Więcej informacji nt. wystąpień przedstawicieli Fundacji w wyżej wymienionych mediach i 

niektóre artykuły oraz nagrania są dostępne na stronie organizacji www.fundacjavismaior.pl. 

 

7. Nagrody 

W 2013 roku Fundacja wzięła udział w VIII edycji konkursu Lodołamacze, organizowanego 

przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Jego ideą jest nagradzanie 

pracodawców otwartych na zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, dostrzegających sens i 

konieczność aktywizacji zawodowej oraz społecznej tej grupy. Konkurs ma na celu wyróżnianie 

pracodawców, a także promowanie osób i instytucji działających na rzecz aktywności osób 

niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Fundacja znalazła 

się w gronie laureatów mazowieckiego etapu konkursu. Otrzymała III miejsce w kategorii 

„Pracodawca Nieprzedsiębiorca”. 

 

Konkurs Lodołamacze to jedno z największych wydarzeń w kraju promujących ideę 

zatrudniania osób niepełnosprawnych i wrażliwość społeczną.  Dlatego też udział w nim był dla 

fundacji bardzo ważny. O jej działaniach mogli dowiedzieć się instytucje i organizacje 

wspierające osoby niepełnosprawne, a także ich potencjalni odbiorcy. 

 

IV. Dane finansowe 

1. opis prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, jej zasięg terytorialny 
oraz przedmiot, wraz z kodem PKD 91.33.Z.  Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

http://www.fundacjavismaior.pl/


Prowadzona przez fundację w ubiegłym roku działalność miała charakter ogólnopolski. W jej 

zakres wchodziło: 

- podejmowanie działań promocyjnych na rzecz integracji społecznej osób z dysfunkcją wzroku 

za pośrednictwem  środków masowego przekazu (udział w audycjach radiowych i  programach 

telewizyjnych poświęconych tematyce osób niepełnosprawnych) 

Oraz prowadzenie szkoleń poświęconych współpracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo 

skierowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych, pracowników 

administracji publicznej, a także firm i instytucji 

- Organizowanie szkoleń i warsztatów skierowanych do osób z dysfunkcją wzroku - - szkolenie, 

przyszłych właścicieli psów przewodników, ich bliskich i wolontariuszy, a także 

przygotowywanie do pracy psów przewodników 

- promowanie aktywności osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników 

- Monitorowanie działań organów władzy publicznej poprzez współpracę z nimi w zakresie 

realizacji praw osób niepełnosprawnych i ochrony ich interesów. 

2.  opis prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej, jej 

zasięg terytorialny oraz przedmiot, wraz z kodem PKD 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. W ubiegłym roku nie prowadziła działalności 

odpłatnej.  

3. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów w kwocie 461.522,78zł, z wyodrębnieniem 

ich źródeł, w tym: 

a) z działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego – nie dotyczy 

b) z działalności gospodarczej -  nie dotyczy 

c) z działalności finansowej – nie dotyczy 

d) z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zryczałtowanego podatku 

dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) – 27.681,79zł 

e) z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zryczałtowanego podatku 

dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) uzyskanych w latach 

poprzednich, dotychczas niewydatkowanych - Fundacja nie posiada niewydatkowanych 

środków. 

f) ze środków pochodzących ze źródeł publicznych, w tym: ze środków europejskich – nie 

dotyczy 

g) środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa,  środków budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego oraz z dotacji z funduszy celowych, - 337.934,46zł w tym 

- PFRON – 78.588,47zł 

-  PFRON-SOD – 204.647,99zł 



- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – 24.900zł 

- Ministerstwo Edukacji Narodowej – 29.798zł 

h) ze środków pochodzących ze źródeł prywatnych, w tym:  

- składki członkowskie - brak,  

- spadki - brak,  

- zapisy - brak,  

- środków pochodzących z ofiarności publicznej, z wpływów z majątku, nawiązek sądowych i 

świadczeń pieniężnych –  45.503,07zł w tym: 

• - darowizny – 45.503,07zł 
- przychody operacyjne – 4.534,30zł 

- z innych źródeł przychodów – 44.600zł 

- przychody finansowe – 269,16zł  

4. informacje dotyczące wyniku prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego lub 

działalności gospodarczej – nie dotyczy 

5. informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych (w tym zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne), w tym o wysokości wydatkowanej kwoty i działaniach, na 

które zostały wydatkowane, jak również o celach szczegółowych 

wskazanych przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja 

wydatkowała środki pochodzące z 1% podatku – na działania rehabilitacyjne osób 

niepełnosprawnych zapisane w statucie. 

6. informacje o poniesionych kosztach na: 

a) działalność pożytku publicznego z podziałem na działalność odpłatną i nieodpłatną – nie 

dotyczy 

b) działalność gospodarczą – nie dotyczy 

c) koszty administracyjne organizacji (w tym zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i 

opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzację)  –  453.570,59zł w 

tym: 

 - zużycie materiałów i energii – 59.344,15zł 

 - usługi obce -  54.949,49zł 

 - podatki i opłaty – 1.121,74zł 

 - wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne – 337.984,20zł 

 - amortyzacja – 0,00zł 



 - pozostałe koszty – 171,00zł 

d) kampanię informacyjną lub reklamową związaną z pozyskiwaniem środków pochodzących z 

1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W ubiegłym roku fundacja nie wydatkowała 

środków na ten cel. Kampanię informacyjną prowadzono za pośrednictwem Internetu. 

Informacje były zamieszczane na portalach internetowych zajmujących się tematyką dotyczącą 

osób niepełnosprawnych. Rozsyłano je również drogą mailową (maile do firm i instytucji 

współpracujących z fundacją), a także poprzez newslettera. Przedstawiciele „Vis Maior” często 

gościli w mediach i przy tej okazji informowali o możliwości przekazania 1% podatku.  

e) inne cele- nie dotyczy 

7. Informacje o korzystaniu z uprawnienia do: 

a) zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku 

od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych lub innych zwolnień – 

Fundacja korzysta ze zwolnień PDOP oraz opłaty skarbowej 

b) nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej 

przez organizację działalności pożytku publicznego – W roku 2013 fundacja korzystała z tego 

prawa. Informowała, za pośrednictwem pierwszego Programu Polskiego Radia o 

prowadzonej przez siebie działalności pożytku publicznego, w ramach kampanii OPP w 

Polskim Radiu. 

c) nabywania na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, a także do 

zawierania umów użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia w odniesieniu do tych 

nieruchomości- nie dotyczy 

8. Dane o: 

a) liczbie pracowników, przeciętnym miesięcznym zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w 

przeliczeniu na etaty – 7;  

liczbie członków i wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji oraz liczbie 

osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 33 osoby z tyt. umowy 

cywilnoprawnej + wolontariusze 52   osoby 

b) dane o wydatkach na wynagrodzenia: 

• łącznej kwocie wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizację pracownikom, z 
podziałem na wynagrodzenie zasadnicze – 168.355,93zł; 

• nagrody-brak,  
• premie i inne świadczenia-brak, 
• wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych – 130.219,00zł 

c) łącznej kwocie wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizację pracownikom oraz 

osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 

działalnością pożytku publicznego, w tym działalnością 

odpłatną i działalnością nieodpłatną – nie dotyczy 



d) łącznej kwocie wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizację pracownikom oraz 

osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą – nie dotyczy  

e) wysokości przeciętnego oraz najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

członkom organu zarządzającego i innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 

zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne – nie dotyczy 

f) wysokości przeciętnego oraz najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 

pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 

świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 

przeciętne wynagrodzenie wypłacone pracownikom organizacji wynosi 2004,24zł; 

najwyższe miesięczne wynagrodzenie wynosi 2618,10 zł. 

g) udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych, ze wskazaniem ich wysokości, z 

podaniem podstawy statutowej ich udzielenia – nie dotyczy 

9. Informacje o działalności zleconej organizacji przez organy administracji samorządowej i 

rządowej, z podaniem nazwy zadania i wysokości otrzymanej kwoty dotacji – nie dotyczy 

10.  informacje o zrealizowanych zamówieniach publicznych, z podaniem rodzaju zamówienia i 

otrzymanej kwoty na jego realizację – nie dotyczy 

11. informacje uzupełniające dotyczące w szczególności: 

a) spółek, z podaniem ich nazw i siedzib, w których organizacja pożytku publicznego posiada co 

najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby 

głosów w organie stanowiącym spółki – nie dotyczy 

b) fundacji, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem. Fundacja „Vis Maior” jest 

fundatorem, istniejącej od 2011 roku, Fundacji “Pies Przewodnik” o numerze KRS 0000378829, 

działającej na rzecz osób niewidomych korzystających lub chcących korzystać z pomocy psa 

przewodnika. 

c) kontroli przeprowadzonych przez organy administracji publicznej w organizacji, wraz z 

podaniem informacji na temat przedmiotu przeprowadzonej kontroli, organu kontrolującego 

oraz daty zakończenia kontroli – w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono żadnych 

kontroli 

d) przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych- nie dotyczy 

12. dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

Fundacja Vis Maior posiada 6 rachunków bankowych w banku –BZWBK SA w Warszawie, 

Pl.Zbawiciela 2, 00-642 Warszawa. 

Na dzień 31.12.2013 salda rachunków bankowych wynosiły: 

a) 95 1500 1126 1211 2008 8380 0000 - Saldo końcowe 21193,16 zł 
b) 33 1500 1126 1211 2008 8407 0000 - Saldo końcowe  0,00 zł 
c) 71 1500 1126 1211 2011 0544 0000 - Saldo końcowe 999,88 zł 
d) 10 1500 1126 1211 2009 8347 0000 - Saldo końcowe 36882,23zł 



e) 77 1500 1126 1211 2009 7728 0000 - Saldo końcowe 0,00 zł 
f) 80 1500 1126 1211 2011 5376 0000 –Saldo końcowe 94433,41zł 

13. Dane o nabytych obligacjach – Fundacja Vis Maior – nie posiada żadnych obligacji 

14. dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze 

wskazaniem tych spółek – Fundacja Vis Maior – nie posiada żadnych udziałów i akcji w 

spółkach prawa handlowego 

15. dane o nabytych nieruchomościach  – Fundacja Vis Maior – nie posiada żadnych 

nieruchomości 

16.  dane o nabytych pozostałych środkach trwałych  – Fundacja Vis Maior – nie nabyła 

żadnych środków trwałych 

17. dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych -  wartość aktywów wynosi 173.674,42zł 

18. dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych - wartość zobowiązań wynosi 1912,77zł 

19. informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych - 

zobowiązania podatkowe za 2013 rok zostały zapłacone do dnia 31.01.2014 – zgodnie z 

wymaganym – ustawowym terminem.  

20. informacja o składanych deklaracjach podatkowych – Fundacja Vis Maior składa roczną 

deklarację podatkową podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT-4R. 

 

 

Jolanta Kramarz – prezes Fundacji Vis Maior 

Magdalena Raczyńska – członek zarządu Fundacji Vis Maior 


