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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-06-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. ŁÓDŹ

Powiat M. ŁÓDŹ

Ulica ŻABIA Nr domu 10/12 Nr lokalu 

Miejscowość ŁÓDŹ Kod pocztowy 91-457 Poczta ŁÓDŹ Nr telefonu 42/640-67-06

Nr faksu 42/640-67-05 E-mail i.jachim-
kubiak@kolorowyswiat.org

Strona www www.kolorowyswiat.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-05-15

2004-05-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 47316130800000 6. Numer KRS 0000161880

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

Izabela Jachim-Kubiak Prezes Zarządu TAK

Karolina Giełżecka 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

Jadwiga Kośmider Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Barbara Kubasik Sekretarz Rady Fundacji TAK

Tomasz Widerski Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "KOLOROWY ŚWIAT"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami statutowymi Fundacji Dzieciom Kolorowy Świat zgodnie za aktem 
założycielskim są:

1. Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym poprzez 
prowadzenie efektywnej rehabilitacji oraz jak najlepsze przygotowanie 
podopiecznych do samodzielnego życia.
2. Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym, domom dziecka 
i innym ośrodkom niosącym pomoc, ich rodzinom lub opiekunom 
znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.  
3. Świadczenie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu 
medycznego, niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej;
2. Wyposażenie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny;
3. Zakup bądź zbiórkę żywności i przekazanie jej na potrzeby 
Podopiecznych;
4. Zakup niezbędnych leków na potrzeby Podopiecznych; 
5. Organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych w 
placówkach medycznych;
6. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej Podopiecznym;
7. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i 
kulturalnych;
8. Organizowanie sympozjów, kongresów, kursów, szkoleń i wykładów 
związanych z problemami dotyczącymi Podopiecznych;
9. Organizowanie oraz finansowanie kolonii, zjazdów, wycieczek, obozów 
dla Podopiecznych;
10. Współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, 
osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w 
kraju i za granicą ;
11. Organizowanie i prowadzenie wszelkiego typu placówek oświatowych, 
rehabilitacyjnych, opieki zdrowotnej, oświatowo-rehabilitacyjnych i 
wychowawczo-opiekuńczych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Realizacja projektu ''Kolorowe wsparcie na starcie II - interdyscyplinarny program zwiększania samodzielności i aktywności 
dzieci niepełnosprawnych" 

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Czas trwania projektu: 01.04.2019-31.03.2022
Zasięg projektu: woj. łódzkie
Liczba uczestników: 100 osób
Celem projektu jest wzrost samodzielności niepełnosprawnych uczestników projektu w wieku do 18 roku życia i ich 
funkcjonowania ukierunkowany na zwiększenie aktywności uczestników w życiu społecznym poprzez kompleksowe, 
indywidualne działania rehabilitacyjno-terapeutyczne realizowane od 01.04.2019 do 31.03.2022
W okresie od 01.01.2020-31.12.2020 na realizację projektu wydatkowano 1 846 225,71 zł, w tym kwota dofinansowana przez 
PFRON 1 474 955,71 zł

2. Realizacja projektu "Interdyscyplinarnego programu opieki nad wcześniakami oraz noworodkami zagrożonymi zaburzeniami 
rozwoju i ich rodzinami OTULINKA 4"

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Łódzkiego
Czas trwania projektu: 01.08.2020-31.12.2020
Zasięg projektu woj. łódzkie
Celem projektu była realizacja programu osłonowego dla 20 wcześniaków oraz noworodków zagrożonych zaburzeniami rozwoju 
wraz z całymi rodzinami poprzez zapewnienie im kompleksowej opieki terapeutycznej i specjalistycznego poradnictwa.
Wartość projektu w okresie od 01.08.2020-31.12.2020   22 884,00 zł, w tym:
- kwota dofinansowana przez Województwo Łódzkie/RCPS 16 000,00 zł
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- wartość wkładu własnego 6884,00 (w tym wkład osobowy w postaci wolontariatu o wartości 1 360,00 zł)
W okresie od 01.08.2020-31.12.2020 z otrzymanego dofinansowania wydatkowano 16 000,00 zł

3. Realizacja projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Źródło finansowania: projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Czas trwania projektu: 01.09.2020-27.11.2020
Zasięg projektu: Fundacja Kolorowy Świat
Grant przeznaczony był na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w 
bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich 
stosowania dla organizacji realizującej na podstawie umowy z PFRON zadania zlecanego w zakresie rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
W okresie od 01.09.2020-27.11.2020 na realizację projektu wydatkowano 19 656 zł, w tym kwota dofinansowana przez PFRON 
19 656 zł.

4. Realizacja Programu opieki nad wcześniakami oraz noworodkami zagrożonymi zaburzeniami rozwoju OTULINKA
Program Otulinka realizowany w okresie 01.01.2020-31.12.2020 a jego celem było zapewnienie wcześniakom oraz noworodkom 
zagrożonym zaburzeniami  rozwoju kompleksowej opieki medyczno-terapeutycznej. Z pomocy skorzystało 103 noworodków i ich 
rodzin.
Ponadto w ramach realizowanego programu prowadzone były działania mające zwiększać świadomość polskiego społeczeństwa 
na temat przyczyn wcześniactwa oraz problemów rozwojowych dzieci będących wynikiem przedwczesnych porodów. W lutym 
obchodziliśmy 3 urodziny ośrodka, podczas których zaprezentowaliśmy raport z dotychczasowej działalności Otulinki. Podczas 
uroczystych obchodów, w których udział wzięli m.in. przedstawiciele łódzkich instytucji oraz rodziny wcześniaków odbyły się 
także specjalistyczne warsztaty sensoryczne dla dzieci będących pod opieką Otulinki.
W listopadzie z racji przypadającego na 17 listopada Międzynarodowego Dnia Wcześniaka dla rodzin wcześniaków zostały 
przygotowane paczki z produktami dostosowanymi do pielęgnacji noworodków. W mediach społecznościowych Fundacji została 
także zaprezentowana wystawa zdjęć wcześniaków będących pod opieką ośrodka Otulinka.
Program Otulinka realizowany był ze środków statutowych Fundacji oraz z pomocy w postaci grantu od Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce w wysokości 2500,00 zł.

5. Zbiórka publiczna

Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat prowadziła zbiórkę publiczną w 2020 na podstawie decyzji MSWiA. Łączna wartość 
zebranych środków w 2020 wyniosła 455 780,09 zł
Środki zbiórki publicznej w 2020 roku wydatkowane były między innymi na:
- zakup sprzętu medycznego dla Podopiecznych 550,00 zł
- dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, rehabilitację indywidualną 15 865,00 zł
- zakup usług logopedycznych/psychologicznych/rehabilitacyjnych 83 235,00 zł
- finansowanie Interdyscyplinarnego Programu Opieki nad Wcześniakami oraz Noworodkami Zagrożonymi Zaburzeniami 
Rozwoju i ich Rodzinami Otulinka 50 389,95 zł.

6. Niepubliczne Kolorowe Przedszkole
Jest bezpłatną placówką oświatową dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych, w tym przede wszystkim dla dzieci z 
mózgowym porażeniem dziecięcym. Przedszkole przystosowane jest w pełni do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 
Placówka zapewnia specjalistyczną opiekę rehabilitacyjną, psychologiczną i pedagogiczną. Przedszkolaki uczestniczą w 
różnorodnych zajęciach, które mają ogromny wpływ na optymalny ich rozwój. Oddziałują  na rozwój procesów poznawczych, 
relacje społeczne, zachowania w grupie rówieśniczej, poznanie otaczającego świata. Między innymi są to zajęcia muzyczno-
ruchowe, wyjścia, wycieczki, poznawanie zawodów, terapia z udziałem zwierząt, obcowanie z ciekawymi osobami np. ludźmi 
teatru, tańca itp. Na funkcjonowanie placówki otrzymano w 2020 roku subwencję oświatową w wysokości 2 387 064,80 zł. Do 
przedszkola uczęszczało średnio 53 dzieci. Przez cały 2020 przy Kolorowym Przedszkolu działał (powołany w 2017 roku) Zespół 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci, który miał na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili 
wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. W 2020 roku ze wsparcia ZWWRD  skorzystało 68 osób. Na ten cel 
Fundacja w 2020 roku otrzymała subwencję w wysokości 309.368,16 zł

7. Niepubliczna Kolorowa Szkoła
Niepubliczna Kolorowa Szkoła dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych została utworzona w 2010 roku. Placówka 
pozwala dzieciom uczęszczającym do Kolorowego Przedszkola na kontynuację edukacji w szkole  znajdującej się w tym samym 
budynku w pełni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w miejscu znanym i przyjaznym. W 2020 roku 
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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

finansowanie działalności Kolorowej Szkoły oparte było na subwencji UM/Łódź w kwocie 3 163 141,12 zł. Oddziaływanie 
wykwalifikowanej kadry pedagogów specjalnych i terapeutów a także bogate zaplecze pomocy edukacyjnych i szeroki wybór 
sprzętu rehabilitacyjnego kompleksowo stymulują wszystkie kierunki rozwoju dziecka. Zajęcia reedukacyjne i kompensacja 
deficytów  wspomagają  uczniów w konstruktywnym wykorzystaniu swojego potencjału. Do szkoły uczęszczało średnio 61 dzieci.

8. Dzienny Oddział Rehabilitacji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego 
Kolorowy Ośrodek funkcjonuje na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wysokość kontraktu w 2020 roku 
wynosiła 487 530,67. Z pomocy skorzystało 341 pacjentów z czego 211 pacjentów znajduje się pod stałą opieką specjalistów, 
natomiast 121 pacjentów zakończyło stałą terapię ze względu na poprawę stanu zdrowia. W zależności od potrzeb dzieci lekarz 
rehabilitacji udzielał porad lekarskich oraz w razie potrzeby przeprowadzane były dodatkowe konsultacje z psychologiem, 
neurologopedą lub fizjoterapeutą.

9. Daj Piątaka na Dzieciaka
W czerwcu 2020 roku została zorganizowana VII edycja biegu charytatywnego Daj piątaka na dzieciaka. Ze względu na pandemię 
po raz pierwszy odbyła się wirtualna odsłona tego biegu obejmując swym zasięgiem obszar całej Polski. W biegu wzięła udział 
rekordowa liczba osób 1259. Każdy z uczestników pokonywał dystans indywidualnie a następnie przesyłał swój wyniki. Celem 
biegu zapoczątkowanego w 2014 roku jest promowanie zdrowego stylu życia, wspólne spędzanie czasu wolnego przez całe 
rodziny, ale także zwrócenie uwagi na problemy osób dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym oraz integracja osób  z 
niepełnosprawnościami z osobami w pełni sprawnymi. 
Bieg zorganizowano jako odpłatną działalność statutowa, której przychody wynosiły 19 575,00 zł, a koszty 19 647,71 zł.

10. PÓŁKOLONIE
W lipcu 2020 r. w Niepublicznej Kolorowej Szkole zorganizowano półkolonie letnie dla chętnych uczniów tejże szkoły. Pomysł 
uruchomienia półkolonii zrodził się na prośbę rodziców pracujących uczniów. Prawdą jest, że czas wakacyjny dla tych rodzin jest 
trudny, nie ma miejsc, które pełniłyby chociaż opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami. Podczas półkolonii nasi uczniowie 
mieli zapewnioną opiekę, wyżywienie i atrakcyjne spędzanie czasu. Półkolonie trwały przez pięć tygodniowych turnusów w 
godz. 8.00 - 16.00. Formę wypoczynku zarejestrowano w Łódzkim Kuratorium Oświaty.
Półkolonie zorganizowano jako odpłatną działalność statutowa, której przychody wynosiły 14 925,00 zł, a koszty 15 239,89 zł.

10. Ogólnopolska Kampania społeczna #17 milionów

W miesiącu październiku 2020 Fundacja prowadziła VI edycję Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej #17 milionów, która ma 
zwiększyć świadomość na temat mózgowego porażenia dziecięcego, a także być formą wsparcia dla chorych i ich rodzin. W 
ramach kampanii 06 października obchodzony jest Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego na znak solidarności z 
osobami nim dotkniętymi. Wtedy też w całej Polsce podświetlono na zielono kilkadziesiąt budynków. Podczas całej kampanii 
odbywało się wyzwanie sportowe #17milionówMetrów, w ramach którego kilka tysięcy osób w całej Polsce pokonało dystans 
428 089 410 metrów. Dodatkowo do akcji roztańczone 17milionów przyłączyły się szkoły tańca organizując maratony taneczne i 
dedykując je osobom cierpiącym na mózgowe porażenie dziecięce.
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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

1947

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną 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

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja jest organem prowadzącym dla 
Niepublicznego Kolorowego Przedszkola dla 
Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych 
przy którym działa zespół wczesnego 
wspomagania rozwoju. Do placówki 
przyjmowane są dzieci dotknięte mózgowym 
porażeniem dziecięcym z wadami genetycznymi 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym i głębokim oraz 
dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest 
posiadanie ważnego orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego na okres 
edukacji przedszkolnej, albo orzeczenia o 
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

85.20.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja jest organem prowadzącym dla 
Niepublicznej Podstawowej Kolorowej Szkoły dla 
Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych. 
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. 
Do placówki przyjmowane są dzieci dotknięte 
mózgowym porażeniem dziecięcym z wadami 
genetycznymi, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, 
znacznym i głębokim  oraz dzieci z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest 
posiadanie ważnego orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego na okres 
edukacji szkolnej.

85.10.Z 0,00 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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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

3

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Fundacja jest organem prowadzącym dla 
Kolorowego Ośrodka - podmiotu leczniczego 
zarejestrowanego w Wojewódzkim Rejestrze 
Podmiotów Leczniczych pod numerem 
09757666. W ramach Kolorowego Ośrodka 
funkcjonuje Dzienny Oddział Rehabilitacji dla 
Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, 
który świadczy usługi z zakresu rehabilitacji dla 
pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Pacjenci w ramach oddziału 
są pod stałą opieką lekarza rehabilitacji 
zlecającego zajęcia terapeutyczne z zakresu 
rehabilitacji ruchowej, logopedii, terapii 
psychologicznej czy też manualnej. Kolorowy 
Ośrodek to również Wieloprofilowy Program 
Opieki nad Wcześniakami  i Noworodkami 
zagrożonymi zaburzeniami rozwoju oraz ich 
Rodzinami oferujący wczesną pomoc lekarską i 
terapeutyczną zagrożonym noworodkom.

86.90.A 731 066,71 zł
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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) 10 369 245,78 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 311 494,19 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W czerwcu 2020 roku Fundacja 
zorganizowała VII edycję biegu 
charytatywnego Daj piątaka na dzieciaka. 
Ze względu na pandemię po raz pierwszy 
odbyła się wirtualna odsłona tego biegu.  W 
biegu wzięła udział rekordowa liczba osób 
1259. Każdy z uczestników pokonywał 
dystans indywidualnie a następnie przesyłał 
swój wyniki. Celem biegu 
zapoczątkowanego w 2014 roku jest 
promowanie zdrowego stylu życia, wspólne 
spędzanie czasu wolnego przez całe rodziny, 
ale także zwrócenie uwagi na problemy 
osób dotkniętych mózgowym porażeniem. Z 
roku na rok w biegu uczestniczy coraz 
więcej osób integrując się z prowadzonymi 
działaniami Fundacji na rzecz osób z 
niepełnosprawnością.

93.11.Z 0,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek 
dzieci i młodzieży

W lipcu 2020 r. w Niepublicznej Kolorowej 
Szkole zorganizowano półkolonie letnie dla 
chętnych uczniów tejże szkoły. Pomysł 
uruchomienia półkolonii zrodził się na 
prośbę aktywnych zawodowo rodziców 
uczniów. Faktem jest prawie całkowity brak 
ofert  zorganizowanej opieki i wypoczynku 
dla uczniów z niepełnosprawnościami 
podczas wakacji. Podczas półkolonii nasi 
uczniowie mieli zapewnioną opiekę, 
wyżywienie i atrakcyjne spędzanie czasu. 
Półkolonie trwały przez pięć tygodniowych 
turnusów w godz. 8.00 - 16.00. Formę 
wypoczynku zarejestrowano w Łódzkim 
Kuratorium Oświaty.

79.12.Z 0,00 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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1 430 685,53 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7 857 716,46 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 34 500,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 22 151,59 zł

e) pozostałe przychody 1 100,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 998 601,61 zł

2.4. Z innych źródeł 82 242,18 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 2 854 598,15 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 876 736,62 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

1 Leczenie i rehabilitacja dzieci 794 211,63 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

19 656,00 zł

487 530,67 zł

5 875 574,08 zł

1 474 955,71 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

231 162,08 zł

311 659,44 zł

455 780,09 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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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 646 721,08 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -387,60 zł

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

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: 9 702 947,51 zł 876 736,62 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

9 664 773,11 zł 876 736,62 zł

34 887,60 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

3 286,80 zł 0,00 zł

1 1.Usługi rehabilitacyjne, zabiegi medyczne 445 074,82 zł

2 2. Zakup sprzętu medycznego, leków, środków opatrunkowych, pomocy dydaktycznych 342 840,91 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 231 852,44 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

82 544,99 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

1 526 931,97 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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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)

80 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)

66,80 etatów

55 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
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

0 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

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

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 138 998,28 zł

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

4 138 998,28 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)

500,00 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)  

3 198,57 zł

62 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)

3 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

32 osób

30 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 344 678,45 zł

3 344 678,45 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 794 319,83 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 4 138 998,28 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

500,00 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)

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

1 Interdyscyplinarny Program 
Opieki nad Wcześniakami 
oraz Noworodkami 
zagrożonymi zaburzeniami 
rozwoju i ich Rodzinami 
Otulinka 4

Głównym celem projektu była 
realizacja programu dla dzieci i 
ich rodzin - beneficjentów 
programu poprzez zapewnienie 
im kompleksowej opieki 
terapeutycznej i 
specjalistycznego poradnictwa. 
Podstawowym założeniem 
interdyscyplinarnego programu 
Otulinka 4 było zapewnienie 
ciągłości specjalistycznej opieki 
nad wcześniakami oraz 
noworodkami zagrożonymi 
zaburzeniami rozwoju już od 
momentu opuszczenia oddziału 
neonatologicznego lub 
położniczego, aż do pierwszej 
wizyty na dziennym oddziale

Zarząd Województwa Łódzkiego 16 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

12 514,63 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 IJK Sp. z o.o. 101763665          
 

ul. Admiralska 50, 91-857 Łódź 20,00 20,00

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

1 Kolorowe wsparcie na starcie 
II - interdyscyplinarny 
program zwiększania 
samodzielności i aktywności 
dzieci niepełnosprawnych

Celem projektu był wzrost 
samodzielności funkcjonowania 
ukierunkowany na zwiększanie 
aktywności w życiu społecznym 
niepełnosprawnych 
uczestników projektu w wieku 
do 18 roku życia poprzez 
kompleksowe indywidualne 
działania rehabilitacyjno-
terapeutyczne realizowane w 
okresie od 01.04.2019-
31.03.2022 (kwota dotacji 
dotyczy okresu od I-XII 2020)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1 474 955,71 zł

2 Bezpieczne WTZ i 
rehabilitacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami”

Grant przeznaczony był na 
pokrycie kosztów zakupu 
środków ochrony osobistej dla 
pracowników zaangażowanych 
w bezpośrednią pracę z 
osobami z 
niepełnosprawnościami oraz 
środków dezynfekcyjnych i 
wyposażenia potrzebnego do 
ich stosowania dla organizacji 
realizującej na podstawie 
umowy z PFRON zadania 
zlecanego w zakresie 
rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami.

projekt współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
POWER Działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w 
środowisku lokalnym

19 565,00 zł
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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

Izabela Jachim-Kubiak
Karolina Giełżecka Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Kuratorium Oświaty w Łodzi 2

2021-06-30
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