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I.  
   Dane ogólne  
 
Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” 

91-437 Łódź, ul. Kościelna 6 

data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 15.05.2003  

KRS 0000161880 

REGON 473161308 

NIP 726-24-48-604 

Organizacja pożytku publicznego – od dnia 12.05.2004 

 
Skład Zarządu Fundacji: 
 
Prezes Zarządu 
Izabela Jachim-Kubiak  
 
 
Wiceprezes Zarządu 
Bogdan Swoboda 
 
 
Członek Zarządu – Główny Księgowy 
Janina Kubiak 
 
 
Członek Zarządu  
 Małgorzata Stawowska powołana w dniu 27.07.2009 roku 
 
 
 
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. 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 
1. Organizowane 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 wymienionych w § 11; 
4. Zakup niezbędnych leków na potrzeby osób wymienionych w § 11; 
5. Organizowanie i finansowanie operacji i zabiegów przeprowadzanych  

w placówkach wymienionych w § 11; 



 3 

6. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom wymienionym w § 11; 
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 wymienionych w § 11; 
10. Organizowanie oraz finansowanie kolonii, zjazdów, wycieczek, obozów dla osób wymienionych w § 

11; 
11. Współpraca z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi  

i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą; 
12. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów statutowych. 
13. Organizowanie i prowadzenie wszelkiego typu placówek oświatowych, rehabilitacyjnych, opieki 

zdrowotnej, oświatowo-rehabilitacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych dla osób wymienionych w 
§11 

 
Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
 
a) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie 

oprogramowania (58.1) 
b) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych (59.1) 
c) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała 

działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79.1) 
d) Wychowanie przedszkolne (85.1) 
e) Szkoły podstawowe (85.2) 
f) Pozaszkolne formy edukacji (85.5) 
g) Działalność wspomagająca edukację (85.6) 
h) Praktyka lekarska (86.2) 
i) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.9) 
j) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.1) 
k) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób niepełnosprawnych (87.3) 
l) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.9) 
m) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych (88.1) 
n) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (88.9) 
o) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2) 
 
Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
a) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie 

oprogramowania (58.1) 
b) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych (59.1) 
c) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała 

działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79.1) 
d) Wychowanie przedszkolne (85.1) 
e) Szkoły podstawowe (85.2) 
f) Pozaszkolne formy edukacji (85.5) 
g) Działalność wspomagająca edukację (85.6) 
h) Praktyka lekarska (86.2) 
i) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (86.9) 
j) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (87.1) 
k) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób niepełnosprawnych (87.3) 
l) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (87.9) 
m) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych (88.1) 
n) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (88.9) 
o) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2) 
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II.  
    Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych w roku 2009 roku 
 

1. Realizacja nieodpłatnej działalności statutowej                                                     802 946,86 zł. 
 

Lp.  Nazwa  Wartość  
A.  na rzecz Podopiecznych indywidualnych i wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych 
339 886,07 zł 

B. na rzecz Niepublicznego „Kolorowego Przedszkola” dla 
Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych                                          

272 347,88 zł 

C. projekt „Integracja i Ja”                                                                39 410,84 zł                                                                                     
D. darowizny rzeczowe 151 302,05 zł 

 
Ad. A. na rzecz Podopiecznych indywidualnych i wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych 
 

 
� dofinansowanie zabiegów medycznych i rehabilitacja indywidualnej 

dla 60 dzieci 
67 569,00 

� dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 119 dzieci i 
rehabilitacji indywidualnej dla 60 dzieci.  

Z tej formy pomocy korzystały głównie dzieci z porażeniem mózgowym 
wyjeżdżając na turnusy rehabilitacyjne: 
-  w ośrodku Zabajka – 26 dzieci 
- w ośrodku Neuron – 28 dzieci 
- w ośrodku Wielspin – 7 dzieci 
- w ośrodku w Dźwirzynie – 6 dzieci 
- w ośrodku Jadowniki Mokre – 5 dzieci 
- w ośrodku w Prusinowicach – 3 dzieci  
- oraz w pozostałych ośrodkach indywidualnie wybranych przez uczestników.  

111 128,00 

� zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego (sprzęt: pedagogiczny, 
do hydromasażu, stół rehabilitacyjny, siedzisko i rotor, materace 
przeciwodleżynowe, fotelik rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie i do 
raczkowania, krzesła rehabilitacyjne, rowerek rehabilitacyjny, 
pulskosymetr, rurki tracheotomijne, inhalatory, ssaki, aparaty 
słuchowe, okulary korekcyjne, obuwie ortopedyczne)                                               

69 698,73 

� zakup leków i artykułów opatrunkowych dla dzieci  12 883,29 
� zakup artykułów spożywczych / przemysłowych do paczek 

okolicznościowych dla rodzin o niskich dochodach (paczki 
wielkanocne - 90 sztuk, z okazji dnia dziecka - 187 sztuk, wyprawki 
szkolne – 125  sztuk, bożonarodzeniowe – 280 sztuk) 

17 673,46 

� wypoczynek dzieci i młodzieży – kolonie          
Z w/w wypoczynku korzystały dzieci z:  
• Domów Dziecka w Dąbrówce, Studzieńcu, Toruniu, Chodzieży, 

Bochni, Głogowie 
• Rodzinnych Domów Dziecka z Łodzi, w Kutnie, Wieliczce; 
• Świetlicy Środ. w Górkach, ZPO Zambrów, POW Świdwin                                                               

56 620,90 

� imprezy okolicznościowe 
• impreza z okazji „Dnia Dziecka” dla dzieci z Domu Dziecka w 

Dąbrówce  z urządzeniami rozrywkowymi; 
• świąteczna impreza Mikołajkowa z projekcją filmu „ Mikołajek” 

w kinie Orange  dla dzieci z ubogich rodzin  plus paczki; 
 

4 312,71 
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 Ad. B. na rzecz Niepublicznego „Kolorowego Przedszkola” dla Dzieci o Specjalnych 

Potrzebach Rozwojowych                                           
                                                                

Od dnia 1 września 2009 roku zostało zarejestrowane Niepubliczne Kolorowe Przedszkole 
dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych. Głównymi Beneficjentami 
przedszkola są dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Decyzja o przyjęciu do 
przedszkola podejmowana jest na podstawie predyspozycji psycho-fizycznych oraz stanu 
zdrowia dziecka. Łącznie w przedszkolu może przebywać do 15 dzieci. Na dzień 31 
grudnia do Przedszkola uczęszczało 14 dzieci, posiadających orzeczenie o 
niepełnosprawności i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W Przedszkolu 
utworzone zostały 2 grupy dzieci: „starszaki” i „maluchy”. 

W przedszkolu została zatrudniona następująca kadra: 

� Dyrektor  – pedagog wczesnoszkolny, z przygotowaniem organizacyjnym do 
kierowania placówkami oświatowymi; 
� Fizjoterapeuta: Uniwersytet Medyczny – Wydział Fizjoterapii (magisterium);                                
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi studia I stopnia Pedagogika                                      
Specjalna – Oligofrenopedagogika; uczestnik pięciodniowego szkolenia „Podstawowe 
założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym 
uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego” – w Zamościu. 
� Członek zespołu terapeutyczno – pedagogicznego: Uniwersytet Łódzki - 
kierunek: filologia polska, specjalność – nauczycielska; Studia Podyplomowe: Pedagogika 
specjalna (Uniwersytet Łódzki) – Edukacja i Rehabilitacja Osób Upośledzonych 
Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym, Znacznym i Głębokim; Pedagogika specjalna 
(Uniwersytet Łódzki) – Pedagogika Wspierająca Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami 
Edukacyjnymi; uczestnik pięciodniowego kursu „Usprawnianie dziecka z Mózgowym 
Porażeniem Dziecięcym”  
w Poradni Adaptacji Funkcjonalnej Ośrodek Rehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka. 
� Członek zespołu terapeutyczno – pedagogicznego: Wyższa Szkoła Humanistyczno 
– Ekonomiczna; studia magisterskie Wydział Pedagogika specjalność: Psychopedagogika; 
uczestnik dziesięciodniowego szkolenia „Podstawowe założenia, zasady i metodyka 
wieloprofilowego usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie 
Nauczania Kierowanego” – w Zamościu. 
� Członek zespołu terapeutyczno – pedagogicznego: Wyższa Szkoła Humanistyczna 
w Pułtusku  licencjat: Pedagogika Rewalidacyjna;  magisterium: Pedagogika Studia 
podyplomowe: oligofrenopedagogika (od października); uczestnik pięciodniowego szkolenia 
„Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawniania dzieci z 
wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego” – w Zamościu. 
� Członek zespołu terapeutyczno – pedagogicznego: Uniwersytet Łódzki Pedagogika  
specjalność – Edukacja Specjalna,  Studia podyplomowe – Zintegrowana Edukacja                             
Przedszkolna i Wczesnoszkolna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi; uczestnik 
pięciodniowego szkolenia „Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego 
usprawniania dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie Nauczania Kierowanego”  
– w Zamościu. 
� Psycholog: nauczyciel mianowany; Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o 
Wychowaniu – kierunek Psychologia specjalność Psychologia Kliniczna; Studia 
Podyplomowe: Tyflopedagogika (WSHE); Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 
niewidomych i słabo widzących, w tym z niepełnosprawnością złożoną (WSHE). 
� Logopeda: studia magisterskie UŁ Wydział Filozoficzno – Historyczny                            
specjalność Pedagogika; Podyplomowe studia logopedii Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej, studia licencjackie Teologia Kolegium Teologiczne w Łodzi; Podyplomowe 
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Studia – Oligofrenopedagogika  Akademia Pedagogiki Specjalnej Wydział Nauk 
Pedagogicznych w Warszawie; Podyplomowe Studia Neurologopedii w Warszawie.                    

W drodze konkursu wyłoniono kierowcę dowożącego dzieci z powiatu kolskiego. 
Wybrano osobę dysponującą samochodem przystosowanym do przewozu 9 osób oraz 
posiadającą niezbędne uprawnienia – prawo jazdy kat. A; B; C; E oraz Świadectwo 
Kwalifikacyjne Przewozu Osób. Nad bezpieczeństwem dzieci w czasie podróży czuwa 
pomoc wychowawcy – opiekun.  

Celem Przedszkola jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do aktywnego   i możliwie jak 
najbardziej samodzielnego życia, dlatego w przedszkolu łączymy zajęcia edukacyjne z 
zajęciami wspomagającymi rozwój ruchowy dzieci.  

W przedszkolu bazujemy na rozwiązaniach opracowanych w ramach  Metody Nauczania 
Kierowanego, która integruje działania rehabilitacyjne, edukacyjne i społeczne. 
Uzyskujemy w ten sposób kompleksową pomoc będącą odpowiedzią na złożone potrzeby 
dziecka z porażeniem  mózgowym i jego rodziny. 
Nauczanie Kierowane zakłada jednoczasową i zintegrowaną naukę: funkcji ruchowej, 
samoobsługi i porozumiewania się, a także opanowanie określonego programu 
edukacyjnego.  
Codzienny pobyt dziecka w „Kolorowym  Przedszkolu” daje możliwość systematycznego i 
kompleksowego usprawniania.  Obejmuje ono właściwie dobraną terapię ruchową, 
psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, opierającą się o indywidualne i grupowe 
programy pracy z dzieckiem. Programy te są opracowywane przez zespół terapeutów, w 
skład którego wchodzą rehabilitant, pedagog specjalny, psycholog i logopeda. Zawierają 
one dokładne wytyczne i zadania w zakresie edukacji przedszkolnej, usprawniania 
ruchowego, a także samoobsługi. Ich realizacja odbywa się codziennie podczas zajęć 
motorycznych i pedagogicznych 
 

Aby ułatwić naszym przedszkolakom odkrywanie świata stosujemy wspomagające 
metody pracy z dziećmi: 
muzykoterapię, 
• integrację sensoryczną, 
• metodę „ruchu rozwijającego” Weroniki Sherborne, 
• metodę „dobrego startu” Marty Bogdanowicz, 
• programy aktywności Knillów 
• metodę ośrodków pracy Marii Grzegorzewskiej, 
• metodę stymulacji polisensorycznej  
 
Dla dzieci, które nie mogą osobiście uczestniczyć w zajęciach Kolorowego Przedszkola 
uruchomiliśmy projekt bezpośredniej transmisji zajęć z wykorzystaniem technologii 
internetowej. Zainteresowani rodzice po zalogowaniu się na stronie przedszkola mogą 
obserwować zajęcia realizowane w placówce.  
Śledząc życie i zadania stawiane dzieciom w przedszkolu rodzice mogą podjąć próbę 
powielenia  pewnych schematów postępowania i planów dnia w warunkach domowych, 
przyczyniając się tym samym do usprawniania swojego dziecka. 
 
Koszty funkcjonowania Przedszkola w podziale rodzajowym:                      
- wynagrodzenia z umowy o pracę członków zespołu terap.-rehab.                   110 604,24 zł                                               
- wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło                                                      26 733,00 zł                          
- składki ZUS                                                                                                        19 147,66 zł 
- czynsz                                                                                                                  33 910,52 zł 
- dowóz dzieci                                                                                                       29 670,85 zł 
- wyżywienie dzieci                                                                                               12 637,47 zł 
- sprzęt rehabilitacyjny                                                                                          15 112,05 zł 
- materiały do zajęć                                                                                                 5 222,89 zł 
- pozostałe usługi (obraz on-line, wycieczki, obsługa administracyjna)               19 309,20 zł 
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w tym koszty na złotych 181 835,22 zł zostały sfinansowane ze środków PFRON w ramach 
projektu „Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem 
dziecięcym w formie stacjonarnej i jako e-rehabilitacja”. 
 

Ad. C. Projekt „Integracja i Ja”                                           
 

Projekt  „Integracja i Ja” zrealizowany został  w ramach działania VII Promocja Integracji 
społecznej 7.3 Inicjatywy Lokalne na rzecz Aktywnej Integracji,  Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu o 
dofinansowanie projektu. Celem projektu była popularyzacja działalności Fundacji na terenie 
gminy Chodów, w której powstaje Ośrodek Rehabilitacyjny. Projekt adresowany był do 
dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły w Chodowie oraz do dorosłych mieszkańców 
wsi  Rdutów, w której bezpośrednio zlokalizowany ma być Ośrodek. Podczas spotkań 
przybliżono mieszkańcom gminy plany Fundacji oraz wskazano potrzeby Podopiecznych 
Fundacji. Inicjatywa Fundacji spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem i deklaracjami 
pomocy.  
 
Koszty realizacji projektu  w podziale rodzajowym: 
 
-wynagrodzenie z umów zlecenia i dzieło                                                               16 450,00 zł  
- wynajem sali                                                                                                            1 400,00 zł 
- catering                                                                                                                     3 600,00 zł 
- zakup rzutnika                                                                                                          2 999,00 zł 
- usługa kulturalno-rozrywkowa dla młodzieży                                                         5 000,00 zł 
- nagrody dla uczestników                                                                                         1 326,00 zł 
- plakaty                                                                                                                      1 350,00 zł 
- koszty pośrednie plus obsługa administracyjno-rozliczeniowa                               7 285,84 zł 

 
w ramach dotacji do projektu ze środków EFS Kapitał Ludzki sfinansowano kwotę 38 911,84 
zł.  

 
Ad. D.  Darowizny rzeczowe                                         
 

Beneficjentami tych darów byli m. in.  z Łodzi Rodzinny Dom Dziecka Happy Kids, Dom 
Dziecka dla Małych Dzieci, Łódzkie Hospicjum dla Dzieci, Dom Samotnej Matki, Zespół 
Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli, Domy Dziecka w Łodzi Nr 1,2,3,4,6,7 i 9, oraz w 
Kłobucku i Dąbrówce, Specjalna Szkoła Podstawowa nr 64 w Łodzi, Schronisko dla Kobiet i 
Mężczyzn z Łodzi, Konwent Bonifratrów w Łodzi, ZOW Ochronka Bałucka Sióstr 
Salezjanek, Pogotowie Opiekuńcze nr 1 i 2 w Łodzi 

 
2. Opłatna działalność statutowa w roku 2009 nie była realizowana 
 
3. Ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci z porażeniem mózgowym w Rdutowie 
 
 

Na podstawie umowy z dnia 02.01.2008 Fundacja wydzierżawiła na okres 10 lat budynek po 
byłej szkole podstawowej w Rdutowie, który po modernizacji i przebudowie będzie Ośrodkiem 
Rehabilitacji dla dzieci z porażeniem mózgowym. 
Z uwagi na niepowodzenie w realizacji projektu Umowa nr 0531/R/2/2008 z 26 września 2008 w 
operatorem Ecorys stanowiąca o dofinansowaniu wydatków związanych z modernizacją i 
funkcjonowaniem ośrodka została rozwiązana za porozumieniem stron a tym samym pierwsza 
rata w kwocie 177 585 zl została zwrócona w dniu 21 grudnia 2009 roku. Modernizacja ośrodka 
będzie kontynuowana w ramach pozyskiwanych środków.   



 8 

 
Wydatki na ten cel w roku 2009 to:                                                                          387 513,23 zł 
- koszty dokumentacji i nadzoru                                                                                28 199,40 zł 
- zakup materiałów                                                                                                   123 875,21 zł 
- usługi budowlane                                                                                                   160 326,15 zł 
- transport                                                                                                                        704,84 zł 
- darowizny rzeczowe  - materiały                                                                             74 407,63 zł 

 
Obecny stan inwestycji – nakłady łącznie wynoszą 696 102,69 zł 
W budynku między innymi: 

� dostosowano ściany zewnętrzne i wewnętrzne do docelowego układu pomieszczeń; 
� uzyskano stan surowy zamknięty w docelowej kubaturze; 
� w starej części budynku oprawiono nową stolarkę okienną i drzwiową (zewnętrzną); 
� wykonano instalację kanalizacyjną na parterze budynku, 
� wylano nowe posadzki na parterze budynku; 
� wykonano remont dachu i nowe orynnowanie; 
� uzupełniono belki stropowe po wyburzonej klatce schodowej; 
� na parterze budynku wykonano ścianki działowe; 

 
 
4. Centrum Integracji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Łodzi 

 
 
W roku 2009 kontynuowano remont wydzierżawionego lokalu przy ul. Kościelnej 6 z 
przeznaczeniem na CIDz z PM. Lokal został oddany do użytkowania w miesiącu kwietniu 2009 
roku. Łączna wartość nakładów adaptacyjnych wynosi 73 077,05 zł.  
 
Wydatki remontowe w roku 2009:                                                                              25 143,38 zł 
- zakup materiałów                                                                                                     13 983,88 zł 
- usługi budowlane                                                                                                       9 394,00 zł 
- transport i wywóz śmieci                                                                                           1 765,50 zł 
 
W Centrum mieści się Niepubliczne „Kolorowe Przedszkole” oraz świadczone są usługi 
terapeutyczno-rehabilitacyjno-psychologiczne dla rodziców w formie warsztatów radzenia sobie 
z niepełnosprawnością swojego dziecka. Wsparciem objętych zostało 13 rodzin.  
                                           
 

 
5. Działalność gospodarcza Fundacji 

 
Fundacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Przedsiębiorców pod 
numerem 0000161880 
 
Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje świadczenie usług w zakresie: 
a) Doradztwa związanego z zarządzaniem (70.2) 
b) Reklamy (73.1) 
c) Pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (74.9) 
d) Działalności związanej z zatrudnieniem (78) 
e) Sprzątania obiektów (81.2) 
f) Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3) 
g) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.1) 
h) Pozostałe zakwaterowanie (55.9) 
i) Działalności związanej ze sportem (93.1) 
Działalność gospodarcza  w roku 2009 nie była podjęta.  
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III.   
        Odpisy uchwał Zarządu Fundacji  

– w załączeniu 
 

IV.  
      Przychody Fundacji 
 
    W roku 2009 Fundacja uzyskała następujące przychody na ogólną wartość         1 560 664,97 zł.: 

  
Przychody pieniężne:                                                                                                     1 410 106,89 zł 
 
� darowizny pieniężne na nieodpłatną działalność statutową                                        491 381,47 zł. 
� zbiórka publiczna                                                                                                        315 024,58 zł. 
� 1% od podatku dochodowego osób fizycznych                                                          375 103,78 zł 
� wpływy z nawiązek sądowych                                                                                        7 850,00 zł 
� realizacja zadania „Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci …” PFRON                   181 835,22 zł 
� realizacja projektu „Integracja i Ja” EFS Kapitał Ludzki - WUP Poznań                    38 911,84 zł 
                                                                                                  
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  
 
Przychody niepieniężne-  darowizny rzeczowe                                                                  150 558,08 zł   
   
 

V.  
      Koszty Fundacji 

 
 
     W roku 2009 Fundacja poniosła koszty na ogólną wartość                               1 445 163,18zł.,  
      z tego: 
 

� realizacja celów statutowych (szczegółowe omówienie kosztów w pozycji II)  802 946,86 zł. 
 
� pozostałe koszty                                                                                                   642 216,32 zł. 
 

� amortyzacja 4 869,05 zł 
� zużycie materiałów i energii 77 233,72 zł 
� wynagrodzenia i ZUS 283 770,23 zł 
� czynsze 33 223,61 zł 
� usługi transportowe i delegacje 59 410,22 zł 
� usługi obce 173 063,34 zł 
� pozostałe koszty 10 646,15 zł 

 

VI. 
      Zatrudnienie w Fundacji 

 
1. W roku 2009 zatrudnienie w Fundacji wyniosło: 

Styczeń – 8 osób 
Luty – 8 osób 
Marzec – 8 osób 
Kwiecień – 13 osób 
Maj – 16 osób 
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Czerwiec – 14 osób 
Lipiec – 16 osób 
Sierpień – 15 osób 
Wrzesień – 15 osób 
Październik – 15 osób 
Listopad – 15 osób 
Grudzień – 15 osób 

 
Wyżej wymienione zatrudnienie obejmuje 2 członków Zarządu na pełnym etacie oraz 1 członek 
Zarządu na ¼ etatu. Członek Zarządu, który dołączył do zespołu w miesiącu lipcu 2009 roku nie 
pobierał wynagrodzenia.  
 

2. Koszty wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wynoszą  331 686,82 zł. z czego: 
 
� wynagrodzenia Zarządu 75 600,00 zł.: 
� Prezes i Wiceprezes zatrudnieni na pełen etat otrzymywali stałe wynagrodzenie brutto 

miesięcznie 3 150,00 zł na dzień 31.12.2009 (nie otrzymywali oni żadnych premii, nagród, ani 
innych świadczeń pieniężnych czy też niepieniężnych) 

� Członek Zarządu -  Główny Księgowy  zatrudniony na ¼ etatu 400 zł brutto na koniec roku (nie 
otrzymywał on żadnych premii, nagród, ani innych świadczeń pieniężnych czy też 
niepieniężnych) 

� Członek Zarządu dopisany w lipcu 2009 roku nie otrzymywał wynagrodzenia,  żadnych premii, 
nagród, ani innych świadczeń pieniężnych czy też niepieniężnych 

 
� wynagrodzenia pozostałych pracowników 256 086,82 zł. składające się z pensji podstawowych i 

premii. Pracownicy nie otrzymywali poza pensją podstawową i premią dodatkowych świadczeń 
pieniężnych i niepieniężnych. 

 
� Rada Fundacji składająca się z 2 osób jest organem działającym społecznie, nie pobierającym 

wynagrodzenia, diet ani nie otrzymywała zwrotu kosztów pracy społecznej.   
 
Wynagrodzenia sfinansowane były: 
 
ze środków PFRON                                                                     87 861,08 zł 
ze środków własnych                                                                243 825,74 zł 

 
 

3. Wydatki związane z wynagrodzeniami z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło wynosiły    
47 491,18 zł. 

 
Koszty sfinansowane ze środków EFS – WUP Poznań                                                 16 450,00 zł 
Koszty sfinansowane ze środków PFRON                                                                      8 496,00 zł 
Koszty sfinansowane ze środków własnych                                                                  22 545,18 zł 

 
   

VII. 
       Informacje dodatkowe 
 
 

1. Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych. 
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2. Na dzień 31.12.2009r. Fundacja posiada następujący stan środków pieniężnych:           95 548,35 zł 
 

Gotówka w kasie - saldo - 11 034,40 zł 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła (konto 
podstawowe) 

- saldo - 48 143,70 zł 

Bank Spółdzielczy Rzemiosła (zbiórka 
publiczna) 

- saldo - 1 418,19 zł   

mBank BRE (rachunek dodatkowy) - saldo - 1 777,57 zł 
Saldo z tytułu dotacji PFRON - saldo - 33 174,49 zł                                               

 
3. Fundacja  nie posiada obligacji, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego, nie nabyła 
żadnych nieruchomości, środków trwałych. 

 
4. Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych wynoszą   883 082,27 zł.  
 

5. Na dzień 31 grudnia 2009 roku Fundacja posiada krótkookresowe zobowiązania  
Rozrachunki z tyt. dostaw i usług                                                                                    7 391,58 zł 
Rozrachunki z budżetem (ZUS + podatek)                                                                    18 094,05 zł 
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń                                                                                  3 036,07 zł 
Rozliczenia z tytułu dotacji PFRON i WUP Poznań                                                     41 763,99 zł 

 
Wymienione krótkookresowe zobowiązania są jedynymi zobowiązania Fundacji. Zostały one 
uregulowane w miesiącu styczniu 2010 roku.  

 
6. Fundacja ma podpisaną 3 letnią tj. na lata 2009-2011 umowę z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (nr umowy ZZO/000006/15/D) dotyczącą realizacji 
zadania „Interdyscyplinarna rehabilitacja dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym w 
formie stacjonarnej i jako e-rehabilitacja”. Na podstawie ww. umowy Fundacja otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 181 835,22 zł. Zgodnie z zapisami umowy w roku 2010 zostało złożone 
stosowane sprawozdanie z realizacji zadania za rok 2009.  

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

           
 Naliczone Zapłacone w okresie 

sprawozdawczym 
Różnica zapłacona 

terminowo w 2010 roku 
Składki ZUS 150 701,92 zł 135 496,87 zł 15 205,05 zł 

Podatek od wynagrodzeń 27 579,00 zł 24 690,00 zł 2 889,00 zł 
 
 
 

Zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego jak i składki ZUS były regulowane przez 
Fundację terminowo. Pozostające zobowiązania na 31.12.2009r. dotyczą składek z ostatniego 
miesiąca i zostały uregulowane terminowo w 01.2010r. 
 
Fundacja składa do I Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty następujące dokumenty: bilans brutto na 
dzień 31.12.2009 roku, rachunek zysków i strat za 2009 rok,  informację dodatkową do 
sprawozdania, CIT 8, CIT 8/0.  
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8. W roku 2009 w Fundacji  odbyły się kontrole: 
 

Lp. Data kontroli Organ kontrolujący Zalecenia Realizacja zaleceń 
1 10.04.2009 Eugeniusz Hejduk upr. 

Bud. Nr 101/89/WŁ 
Badanie odbiorcze i 
okresowe instalacji 
elektrycznej 

brak Przekazano obiekt 
Centrum do eksploatacji 

2 16.04.2009 Zakład Usług 
Kominiarskich Jerzy 
Bednarkiewicz 

brak Przekazano obiekt 
Centrum do eksploatacji 

3 21.04.2009 Komendant Miejski 
Powiatowej Straży 
Pożarnej 

Brak – stwierdzono 
zgodność przebudowy 
istniejących 
pomieszczeń na 
potrzeby Przedszkola 

Przekazano obiekt 
Centrum do eksploatacji 

4 21.04.2009 Państwowa Inspekcja 
Pracy 

Brak uwag i sprzeciwu 
co do zamierzonego 
przejęcia wskazanego 
obiektu do 
użytkowania 

Przekazano obiekt 
Centrum do eksploatacji 

5 21.04.2009 Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna 

Zalecenie odnośnie 
uregulowania zasad 
żywienia 

Zalecenia wprowadzono 
w życie 

5 22.04.2009 Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna 

Brak uwag – 
stwierdzenie zgodności 
wykonania obiektu 
budowlanego z 
przedłożonym 
projektem w zakresie 
wymagań higieniczno-
zdrowotnych 

Przekazano obiekt 
Centrum do eksploatacji 

6 05.05.2009 EchoSon Laboratorium 
Badań Środowiska 
Pracy 

Oświetlenie zgodnie z 
wymaganiami 

 

7 13.07.2009 Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna 

Zarejestrować książkę 
kontroli sanitarnej, 
egzekwować jadłospisy 
dekadowe od firmy 
cateringowej 

Zalecenia zrealizowane 

8 16.12.2009 Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna 

Bez zaleceń  

9 9-11.09.2009 ZUS I Oddział Łódź Korekta niesłusznie 
naliczanych składek na 
FGŚP 

Składki skorygowano  

10 Październik 
2009 

Urząd Miasta Łodzi 
Wydział Edukacji 

Brak zaleceń w sprawie 
prawidłowości 
rekrutacji dzieci do 
przedszkola 

 

 
 


