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Sprawozdanie z działalności  

Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” 

sporządzone na podstawie  

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 8 maja 2001 roku 

(Dziennik Ustaw nr 50 poz. 529 z 22 maja 2001 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.  
   Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” 
   91-437 Łódź, ul. Kościelna 6 
 
data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 15.05.2003 pod numerem 0000161880 
REGON 473161308 
 
 
Skład Zarządu Fundacji: 
 
Prezes Zarządu 
Izabela Jachim-Kubiak  
 
Wiceprezes Zarządu 
Bogdan Swoboda 
 
Członek Zarządu – Główny Księgowy 
Janina Kubiak 
 
 
Cele statutowe Fundacji 
 
Fundacja została powołana w celach: 
 
1. Niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym; 
2. Udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym, domom dziecka i innym ośrodkom 

niosącym pomoc dzieciom, ich rodzicom lub opiekunom znajdującym się  
w trudnych sytuacjach życiowych; 

3. Świadczenia pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 
 
Przedmiot działalności  statutowej  nieodpłatnej organizacji pożytku publicznego: 
 
85.32D – pomoc społeczna, pozostała, bez zakwaterowania 
85.14. – działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
63.30 – działalność związana z turystyką 
92.3 – inna działalność artystyczna i rozrywkowa 
 
Przedmiot działalności  statutowej  odpłatnej organizacji pożytku publicznego: 
 
63.30 – działalność związana z turystyką 
92.3 – inna działalność artystyczna i rozrywkowa 
 
 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
1. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do 

prawidłowej diagnostyki lekarskiej; 
2. Wyposażanie poradni specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny; 
3. Zakup bądź zbiórkę żywności i przekazywanie jej na potrzeby osób będących podopiecznymi 

Fundacji; 
4.  Zakup niezbędnych leków dla podopiecznych Fundacji; 
5. Organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych w placówkach świadczących 

pomoc dzieciom; 
6. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom zaliczonym do grona podopiecznych Fundacji; 



7. Organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego żywienia; 
8. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych; 
9. Organizowanie sympozjów, kongresów, kursów , szkoleń i wykładów związanych z problemami 

dotyczącymi osób zaliczanych do grona podopiecznych Fundacji; 
10. Organizowanie oraz finansowanie kolonii, zjazdów, wycieczek, obozów dla podopiecznych 

Fundacji; 
11. Współpraca z organizacjami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i 

fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą; 
12. Podejmowanie innych czynności i środków działania. 
 
II.  
    Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych w roku 2008 roku 
 

1. Realizacja nieodpłatnej działalności zadań statutowych :  
              Fundacja wydatkowała kwotę                                                                               318 287,71 zł. 

 
� dofinansowanie zabiegów medycznych i rehabilitacji indywidualnej dla 27 

dzieci 
65 270,00 

� dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i rehabilitacji dla 
Podopiecznych Fundacji.  

 
Z tej formy pomocy korzystały głównie dzieci z porażeniem mózgowym 
wyjeżdżając na turnusy rehabilitacyjne: 
-  w ośrodku Łucznik w Sielpi – (2 turnusy - 40 dzieci) 
-  OW „Neptun” w  Sianożętach- (2 turnusy 45 dzieci) 
- oraz w ośrodkach indywidualnie wybranych przez uczestników.  
 

118 102,00 

� zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla 15 dzieci (4 wózki 
rehabilitacyjne, 2 inhalatory, materac przeciw odleżynowy, pompa 
infuzyjna, cewnik, podjazd dla wózka inwalidzkiego, stojaki do kroplówek)   

27 171,31 

� zakup leków i artykułów opatrunkowych dla 16 dzieci 6 785,04 
� zakup artykułów spożywczych / przemysłowych do paczek 

okolicznościowych dla rodzin o niskich dochodach (przygotowano 515 
paczek) 

20 191,53 

� wypoczynek dzieci i młodzieży – kolonie          
Dofinansowano kolonie letnie dla 113 dzieci.  
 Z w/w wypoczynku korzystały dzieci z:  
- Domów Dziecka z Łodzi Nr 2,4,7,9, Tarnowa, Bochni, Dąbrówki i Studzieńca 
- Rodzinnych Domów Dziecka z Łodzi,  
- Pogotowia Opiekuńczego z Łodzi i Kutna 
- Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego w Tychach, Świetlicy Środowiskowej w 
Górkach                                                                  

48 009,82 

� imprezy okolicznościowe 
- impreza z okazji „Dnia Dziecka” dla dzieci z Domu Dziecka w Dąbrówce oraz w 
Manufakturze z występami cyrkowymi, urządzeniami rozrywkowymi i pokazami 
pirotechnicznymi; 
- świąteczna impreza Mikołajkowa z projekcją filmu trójwymiarowego w kinie 
IMAX  dla dzieci z ubogich rodzin  plus paczki; 

29 330,01 

� organizacja Seminarium „Spróbujmy razem….”                 3 428,00 
 

2. Pozyskiwanie darów rzeczowych od Firm – Sponsorów, aby można z nich było przygotować  
      m. in. paczki świąteczne, pomóc placówkom medycznym i domom dziecka. 
 
� łącznie pozyskano darów rzeczowych na kwotę                                                               288 935,98 zł. 

Beneficjentami tych darów byli m. in.  z Łodzi Rodzinny Dom Dziecka Happy Kids i Giewont, Dom 



Dziecka dla Małych Dzieci, Łódzkie Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, 
Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli, Świetlica Środowiskowa Górki Wielkie, Specjalne 
Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Zgierzu i Łęczycy, Domy Dziecka w Łodzi Nr 2,3,4,5 i 9, oraz w 
Chorzenicach, Kłobucku, Bystrzycy, Dąbrówce i Głogowie, Specjalna Szkoła Podstawowa nr 187 w 
Łodzi, Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kutnie i Gostyniu, IV Szpital w Łodzi, 
Kartuska Fundacja Pomocy Dzieciom. 

 
3. Podjęcie decyzji o utworzeniu Ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym 
 

Na podstawie umowy z dnia 02.01.2008 Fundacja wydzierżawiła na okres 20 lat budynek po byłej 
szkole podstawowej w Rdutowie, który po modernizacji i przebudowie będzie Ośrodkiem 
Rehabilitacji dla dzieci z porażeniem mózgowym. Jednocześnie w roku 2008 Fundacja na podstawie 
ogłoszonego konkursu otrzymała dofinansowanie z Mechanizmu Norweskiego dla organizacji 
pozarządowych na kwotę 887 924,00 zł. Grant ten dotyczy utworzenia Ośrodka w Rdutowie i jego 
kosztow funkcjonowania w 2010 roku (przyjęto założenie o oddaniu do użytkowania obiektu w 
marcu 2010).  
Wydatki na modernizacje obiektu w 2008 roku – wyniosły 308 589,46 zł  
 

4. Podjęcie decyzji o uruchomieniu Centrum Integracji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Łodzi 
 

Decyzją Zarządu wydzierżawiono sąsiednie pomieszczenie w stosunku do siedziby Fundacji celem 
utworzenia placówki dziennego pobytu edukacyjno-rehabilitacyjnego dla dzieci z mpd. Wartość 
poniesionych nakładów remontowych w roku 2008 wyniosła 47 933,67 zł 

 
III.   

Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Przedsiębiorców pod 
numerem 0000161880 
 

Przedmiot działalności: 
22.1. Działalność wydawnicza 
74.4 Reklama 
74.84a Działalność związana z organizacją targów i wystaw (organizacja wystaw i targów 
handlowych) 
80.42 Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (organizacja i obsługa 
zjazdów, szkoleń, konferencji) 

       Działalność gospodarcza  w roku 2008 nie była podjęta.  
 

IV.   
       Odpisy uchwał Zarządu Fundacji – w załączeniu 
 

V.  
    W roku 2007 Fundacja uzyskała następujące przychody na ogólną wartość         1 466 812,50 zł.: 

  
Przychody pieniężne:  
� darowizny pieniężne na nieodpłatną działalność statutową                                        568 252,52 zł. 
� zbiórka publiczna                                                                                                        377 243,90 zł. 
� 1% od podatku dochodowego osób fizycznych, darowizny celowe i  wpływy 

 z nawiązek sądowych                                                                                                 229 628,10 zł                                                   
(Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej).  
Przychody niepieniężne : 
� Darowizny rzeczowe                                                                                                   291 687,98 zł. 
 
 
 
 



 
VI.  
 

W roku 2008 Fundacja poniosła koszty na ogólną wartość  1 117 181,23 zł., z tego: 
 

� realizacja celów statutowych (szczegółowe omówienie kosztów w pozycji II)  607 223,69 zł. 
� pozostałe koszty                                                                                                   509 957,54 zł. 

� zużycie materiałów i energii 47 943,16 zł. 
� wynagrodzenia i ZUS  202 973,64 zł. 
� czynsze 33 524,70 zł. 
� usługi transportowe i delegacje 72 337,55 zł. 
� usługi obce 147 508,49 zł. 
� pozostałe koszty 5 670,00 zł. 

 
VII. 

a.  
   W roku 2008 zatrudnienie w Fundacji wyniosło 9 pracowników: 
Średnie zatrudnienie w okresie 01-12.2008 r. wynosi 6,75 etatu. 
 
Wyżej wymienione zatrudnienie obejmuje 2 członków Zarządu na pełnym etacie oraz 1 członek 
Zarządu na ¼ etatu. 

 
  b/c.  

 Koszty wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wynoszą 157 220,10 zł. 
 z czego: 

� wynagrodzenia Zarządu 71 600,00 zł.: 
� Prezes i Wiceprezes zatrudnieni na pełen etat otrzymywali stałe wynagrodzenie brutto     

3 150,00 zł na dzień 31.12.2007. 
� Członek Zarządu -  Główny Księgowy  zatrudniony na ¼ etatu 400 zł brutto na koniec roku 
� wynagrodzenia pozostałych pracowników 85 620,10 zł. składające się z pensji podstawowych i 

premii. 
 

  d 
Wydatki związane z wynagrodzeniami z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło wynosiły 16 365 zł. 

  e   
Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych. 
 

  f  
Na dzień 31.12.2008r. Fundacja posiada następujące rachunki bankowe na ogólną wartość 426 990,61: 
 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła (konto podstawowe) - saldo - 16 075,81 zł. 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła (zbiórka publiczna) - saldo - 67 901,98 zł. 
mBank BRE (rachunek dodatkowy) - saldo - 25 427,82 zł. 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła (FOP – Ecorys) - saldo - 177 585,00 zł. 
Lokata terminowa - saldo - 140.000.00 zł. 
 

  g – i  
Fundacja  nie posiada obligacji ani udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego, nie nabyła żadnych 
nieruchomości, środków trwałych. 
 
 

  j 
Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzonych dla celów statystycznych wynoszą   1 509 973,73 zł.  
 



 
 
 

VIII.  
Fundacja nie ma żadnej zleconej działalności przez podmioty państwowe i samorządowe. 
 

IX. 
 Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. 
           
 

 Naliczone Zapłacone w okresie 
sprawozdawczym 

Różnica zapłacona 
terminowo w 2009 roku 

Składki ZUS 72 011,79 zł. 63 248,10 zł. 8 763,69 zł. 
Podatek od 

wynagrodzeń 
13 622,00 zł. 12 081,00 zł. 1 541,00 zł. 

 
 
 
Zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego jak i składki ZUS były regulowane przez 
Fundację terminowo. Pozostające zobowiązania na 31.12.2008r. dotyczą składek z ostatniego miesiąca i 
zostały uregulowane terminowo w 01.2009r. 
 
W roku 2008 w Fundacji  nie odbyła się  żadna kontrola: 

 
 
 
 
 
 


