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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2019

• 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 2020-10-02

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

2003-01-31

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

Jacek Bijak Członek Zarządu TAK

Halina Frankowska Członek Zarządu TAK

Iza Grochowska Tomasik Członek Zarządu TAK

Wojciech Jędrzejewski 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

NIE

Danuta Kaczmarek Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA "TĘCZOWY DOM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
1) pomoc osobom niepełnosprawnym a w szczególności niewidomym i 
słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami poprzez 
organizowanie i prowadzenie domów stałego pobytu oraz ośrodków 
opiekuńczo- rehabilitacyjnych, leczniczo – rehabilitacyjnych, placówek 
edukacyjnych i terapeutycznych.
2) integrowanie osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
3) propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach 
niepełnosprawności.
4) działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących 
ze sprzężonymi niesprawnościami oraz ich rodzin,

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie wolontariuszy,
2) prowadzenie banku danych o sprawdzonych i dobrze funkcjonujących 
programach pomocy osobom niepełnosprawnym,
3) gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów 
Fundacji,
4) współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi 
działającymi w zakresie objętym celami fundacji oraz osobami fizycznymi 
zainteresowanymi celami Fundacji,
5) wspieranie szkoleniowe i informacyjne innych organizacji 
pozarządowych i osób niepełnosprawnych,
6) udzielanie pomocy dzieciom niewidomym i słabowidzącym oraz ich 
rodzinom w organizacji leczenia i rehabilitacji w krajowych i zagranicznych 
ośrodkach medycznych,
7) działalność dokumentacyjną i wydawniczą dotyczącą problemów osób 
niepełnosprawnych,
8) świadczenie usług opiekuńczych i pielęgniarskich przez całą dobę,
9) świadczenie usług leczniczo–rehabilitacyjnych,
10)  świadczenie usług rewalidacyjnych, edukacyjnych i oświatowych,
11)  prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
12)  prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych i 
terapeutycznych w tym świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii 
zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy,
13)  organizowanie szkoleń, kursów, wykładów, konferencji z udziałem 
profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji i 
terapii w celu kształcenia i przygotowania zawodowego kompetentnego 
personelu w zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych,
14)  organizowanie aukcji, koncertów charytatywnych, festynów, imprez 
sportowych rekreacyjnych i innych imprez integracyjnych,
15)  organizowanie imprez kulturalnych związanych z twórczością osób 
niepełnosprawnych, lub popularyzujących ideę pełnoprawnego 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
16)  współpracę ze środkami masowego przekazu w zakresie 
informowania o potrzebach osób niepełnosprawnych w szczególności 
niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, 
ich sytuacji społecznej i życiowej,
17)  inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych,
18)  pomoc społeczną (rzeczową lub finansową) osobom 
niepełnosprawnym i ich opiekunom prawnym, w szczególności osobom 
niewidomym i słabowidzącym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
1) nabywać nieruchomości oraz inne prawa i rzeczy, a także dokonywać 
inwestycji,
2) wspierać finansowo i rzeczowo działalność innych osób prawnych oraz 
osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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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)

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

150

0

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

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W roku 2019 Zarząd Fundacji odbył 7 posiedzeń i podjął 9 uchwał. Zarząd Fundacji w 2019 roku głownie skupiał się na 
rozpoczęciu budowy Ośrodka oraz pozyskaniu środków na realizację inwestycji.     Członkowie Zarządu zajęli się 
przygotowaniem materiałów potrzebnych do złożenia wniosku o dotację do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sporządzenia 
wniosku o dotację podjął się Pan Jacek Bijak oraz Pani Ewa Osiewicz Maciejczyk. Utworzono rachunek w banku PKO BP. Konto 
to będzie służyło do gromadzenia pieniędzy przeznaczonych na budowę Ośrodka w Wólce Wybranieckiej oraz obsługę 
finansowa inwestycji.  Pozytywnie został rozpatrzony przez Fundację Saint Gobain wniosek skierowany przez Zarząd o 
przyznanie 50 tys. Euro na sfinansowanie budowy ogrodzenia, przyłącza energetycznego, instalacji wodnej oraz prac ziemnych.   
                                                   Zarząd nawiązał współpracę z Fundacją Habitat. Współpraca ta miała na celu pozyskiwanie 
materiałów budowlanych oraz wolontariuszy do pomocy przy pracach budowlanych.  W sierpniu 2019 r. do Wólki 
Wybranieckiej przyjechała grupa 30 wolontariuszy bankowców związanych z Fundacją Habitat i pomogła uprzątnąć przyszły 
plac budowy. Teren został przygotowany do prac budowlanych, a w pierwszym rzędzie do wylania fundamentów. W pomoc 
zaangażował się także Sołtys wsi Wólka Wybraniecka i okoliczni mieszkańcy.                                                                                               
                                                                                                     Zarząd współpracował z firmą Konica Minolta , która  przekazała 
wsparcie finansowe na działania statutowe. Dotacja ta została przeznaczona na sfinansowanie pobytu wolontariuszy na 
turnusie rehabilitacyjnym w Darłówku i stworzenie nowej strony internetowej Fundacji.                                                                           
                                                                                                                                    Kontynuowano kontakty z Francuską Izbą Gospodarczą 
pomagającą w pozyskiwaniu sponsorów wśród firm francuskich. Kapituła Fundacji wyróżniła Izbę statuetką Tęczowa Żaba, która 
została wręczona na noworocznym spotkaniu członków tej instytucji. Spotkanie to było także okazją do prezentacji naszej 
Fundacji.                                                                                                                                 Przeprowadzono spotkanie w placówce 
opiekuńczej DPS przy ul. Wójtowskiej w Warszawie, który będzie wzorcem dla naszego przedsięwzięcia.                                              
                                                                                                                                                                     W dniu 6 kwietnia Zarząd Fundacji 
„Tęczowy Dom” wraz z Fundatorami założycielami fundacji zorganizował spotkanie informacyjne dla rodziców osób 
niepełnosprawnych, na którym omówiono aktualną sytuację realizacji inwestycji. Liczna grupa zebranych została zapoznana z 
planowanym harmonogramem prac na najbliższy okres. Przedstawiono również informację o partnerach biorących udział w 
realizacji inwestycji. Rozpoczęto także proces naboru przyszłych mieszkańców oraz przedstawiono wynikające z tego tytułu, 
zadania dla ich opiekunów.                                                                                                                                                                                        
               Zarząd Fundacji przyjął rezygnację Pana Zbigniewa Maliszewskiego z funkcji Członka Zarządu.  Zarząd oraz Fundatorzy 
zaakceptowali kandydaturę Pana Wojciecha Jędrzejewskiego na nowego Członka Zarządu Fundacji. Zostały zorganizowane 
spotkania w Kancelarii Premiera Rady Ministrów oraz Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                     
                                                                                                                                                                     Spotkania dotyczyły finansowania 
budowy Niepublicznego Domu Pomocy Społecznej.                                                                                                                                            
                                                 Zarząd Fundacji PGE przyznał naszej Fundacji dotację na przeprowadzenie programu „Pomoc 
rehabilitacyjna i wytchnieniowa dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną i ich opiekunów w domu pacjenta 
niepełnosprawnego.” Realizacja programu rozpoczęła się 1 grudnia 2019 roku, a zakończenie przewidywane jest w 2020 roku. 
Założenia programu wykonuje kadra opiekuńcza.
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3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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. 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 charytatywnej

Fundacja Tęczowy Dom wspólnie z Fundacją 
Habitat prowadziła wolontariat w miejscu 
budowy w Wólce Wybranieckiej. W Darłówku 
zorganizowano turnus rehabilitacyjny, na 
którym dwadzieścia rodzin otrzymało wsparcie 
opiekunów wolontariuszy.  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.

94.99.Z 900,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja Tęczowy Dom otrzymaną dotację od 
Fundacji PGE przeznaczyła na przeprowadzenie 
programu „Pomoc rehabilitacyjna i 
wytchnieniowa dla osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną i ich opiekunów w domu pacjenta 
niepełnosprawnego.” Realizacja programu 
rozpoczęła się w grudniu 2019 roku, a zakończyła 
we wrześniu 2020 roku. Założenia programu 
wykonywała wykwalifikowana kadra opiekuńcza. 
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.

94.99.Z 630,20 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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14 599,81 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 236,16 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) 109 454,72 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 79 090,71 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 30 364,01 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 65 815,90 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, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

236,16 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

1 000,00 zł

64 815,90 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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2.4. Z innych źródeł 28 802,85 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 60 919,37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 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 8 808,88 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 23 408,69 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: 106 138,75 zł 23 408,69 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

18 171,34 zł 1 530,20 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1,38 zł

87 966,03 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 REHABILITACJA OSÓB 596,00 zł

2 TURNUS REHABILITACYJNY-POBYT WOLNOTARIUSZY 934,20 zł

21 878,49 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 26 481,90 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł
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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

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)

1,00 etatów

3 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

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.

Druk: NIW-CRSO 7



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)

20 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

20 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 30 900,00 zł

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

30 900,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 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) 

0,00 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)  

643,75 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

29 400,00 zł

29 400,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 500,00 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 30 900,00 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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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) 

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

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

2 450,00 zł

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

1 Refundacja wynagrodzenia 
pracownika 
niepełnosprawnego

zrefundowanie wynagrodzenia 
pracownika Biura Fundacji. 
Rehabilitacja zawodowa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

28 800,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

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

Andrzej Krajewski - Prezes
Ewa Osiewicz Maciejczyk - Wiceprezes 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

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2020-10-02
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