
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 2019-07-02

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. GÓRCZEWSKA Nr domu 6 Nr lokalu 25

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 01-180 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 228263150

Nr faksu E-mail biuro@teczowydom.org Strona www www.teczowydom.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-11-22

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01722406000000 6. Numer KRS 0000149736

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

Andrzej Krajewski Prezes TAK

Ewa Osiewicz Maciejczyk Wiceprezes TAK

Halina frankowska Członek Zarządu TAK

Iza Grochowska Tomasik Członek Zarządu TAK

Jacek Bijak Członek Zarządu TAK

Krzysztof Rybicki 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

Dorota Data Pawlak Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Gmurczyk Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Danuta Kaczmarek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA "TĘCZOWY DOM"
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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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

W roku 2018 Zarząd Fundacji odbył 5 posiedzeń i podjął 5 uchwał.
Przedstawiciele Fundacji brali udział w spotkaniach warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego oraz w 
Dzielnicowych Komisjach organizacji pozarządowych.
W dniu17 marca w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbył się  XIV Koncert pod nazwą „Szlachetna pomoc”. W 
trakcie koncertu zostało wręczone wyróżnienia „Tęczowa Żaba”dla firmy Konica Minolta za wieloletnią pomoc przy 
organizacji turnusów rehabilitacyjnych.
Dochód z koncertu został przeznaczony na dofinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego.
Również fundacja zorganizowała Wielkanocną Świąteczną pomoc dla rodzin, które zostały obdarowanie paczkami 
przekazanymi przez LIDL
Rozpoczęto działania zmierzające do pozyskania z firmy „Saint - Gobain” wsparcia finansowego dla budowy 
Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej.
Systematycznie spotykano się z Dyrekcją i osobami z CCIFP / Francusko Polska Izba Gospodarcza/ w celu 
pozyskiwania kontaktów z grupą firm z kapitałem francuskim prowadzących działalność na terenie Polski.
Podtrzymywano również kontakty z francuską Fundacją ENTREIDE  działającą w Polsce na rzecz osób 
wykluczonych i niepełnosprawnych.
Organizacja turnusu rehabilitacyjnego. Nabór uczestników i wolontariuszy. Turnusy odbyły się w dwóch 
miejscowościach w Darłówku i Sarbinowie. W turnusach wzięło udział  20 rodzin razem 52 osoby i 10 wolontariuszy. 
Fundacja kolejny raz otrzymała z firmy Konica Minolta  wsparcie finansowe na pokrycie kosztów pobytu 
wolontariuszy.
Nawiązano współpracę z fundacją Habitat w celu pozyskiwania środków finansowych oraz materiałów budowlanych 
jak również wsparcia grup wolontariatu  przy budowie Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej.
Zarząd Fundacji rozpoczął przygotowania dokumentów w celu naboru przyszłych mieszkańców. Deklaracja 
przystąpienia do projektu oraz wzór umowy inwestycyjnej zostały przygotowane przez prawnika i zatwierdzone przez 
Zarząd Fundacji.
Pan Zbigniew Maliszewski złożył rezygnację z członka Zarządu Fundacji.
Fundacja została zaproszona przez Urząd Patentowy RP do udziału w rocznym podsumowaniu konkursów 
organizowanych przez Urząd. Fundacja mogła dokonać prezentacji swoich celów i zachęcić duże grono osób do 
wsparcia celów swoich statutowych.   
Zarząd Fundacji przygotował treść Porozumienia Partnerskiego ze Stowarzyszeniem Tęcza. Porozumienie zostało 
podpisane przez Zarządy Fundacji i Stowarzyszenia. W ramach porozumienia będą prowadzone działania 
wspierające podopiecznych obu organizacji w celu zabezpieczenia dla nich pobytu stacjonarnego w Niepublicznym 
Domu Pomocy Społecznej.
Przez cały rok prowadzono intensywne działania w celu pozyskania sponsorów i darczyńców dla realizacji celów 
statutowych Fundacji.
Kontynuowano przygotowania dokumentacji do wniosku o pomoc finansową z Kancelarii Urzędu Rady Ministrów na 
budowę Niepublicznego Domu Pomocy Spolecznej.

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

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

400

15
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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

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

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 charytatywnej W dniu17 marca w Małej Auli Politechniki Warszawskiej 
odbył się  XIV Koncert pod nazwą „Szlachetna pomoc”. 
W trakcie koncertu zostało wręczone wyróżnienia 
„Tęczowa Żaba”dla firmy Konica Minolta za wieloletnią 
pomoc przy organizacji turnusów rehabilitacyjnych.
Dochód z koncertu został przeznaczony na 
dofinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego. 
Fundacja została zaproszona przez Urząd Patentowy RP 
do udziału w rocznym podsumowaniu konkursów 
organizowanych przez Urząd. Fundacja mogła dokonać 
prezentacji swoich celów i zachęcić duże grono osób do 
wsparcia celów swoich statutowych.   
Zarząd Fundacji przygotował treść Porozumienia 
Partnerskiego ze Stowarzyszeniem Tęcza. Porozumienie 
zostało podpisane przez Zarządy Fundacji i 
Stowarzyszenia. W ramach porozumienia będą 
prowadzone działania wspierające podopiecznych obu 
organizacji w celu zabezpieczenia dla nich pobytu 
stacjonarnego w Niepublicznym Domu Pomocy 
Społecznej.
Przez cały rok prowadzono intensywne działania w celu 
pozyskania sponsorów i darczyńców dla realizacji celów 
statutowych Fundacji.
Kontynuowano przygotowania dokumentacji do 
wniosku o pomoc finansową z Kancelarii Urzędu Rady 
Ministrów na budowę Niepublicznego Domu Pomocy 
Spolecznej.

9 000,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizacja turnusu rehabilitacyjnego. Nabór 
uczestników i wolontariuszy. Turnusy odbyły się w 
dwóch miejscowościach w Darłówku i Sarbinowie. W 
turnusach wzięło udział  20 rodzin razem 52 osoby i 10 
wolontariuszy. Fundacja kolejny raz otrzymała z firmy 
Konica Minolta  wsparcie finansowe na pokrycie 
kosztów pobytu wolontariuszy. Nawiązano współpracę z 
fundacją Habitat w celu pozyskiwania środków 
finansowych oraz materiałów budowlanych jak również 
wsparcia grup wolontariatu  przy budowie 
Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej.
Zarząd Fundacji rozpoczął przygotowania dokumentów 
w celu naboru przyszłych mieszkańców. Deklaracja 
przystąpienia do projektu oraz wzór umowy 
inwestycyjnej zostały przygotowane przez prawnika i 
zatwierdzone przez Zarząd Fundacji.

2 500,00 zł

Druk: NIW-CRSO 3



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) 76 494,68 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 46 569,55 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 29 925,13 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 30 440,00 zł

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)

24 131,42 zł

0,00 zł

0,00 zł

64 369,67 zł

315,91 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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 28 800,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 88 817,00 zł

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 
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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 16 129,55 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 42 350,64 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. 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)

1 osób

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -12 322,32 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 - 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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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)

1,00 etatów

4 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

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 
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)

16 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 32 494,86 zł

a) z tytułu umów o pracę 29 400,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 094,86 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)

2 450,00 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

2 450,00 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
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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 dotycz

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Andrzej Krajewski - Prezes
Ewa Osiewicz Maciejczyk - 

Wiceprezes
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-07-02

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